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AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 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 CONNEXION 

N.V. voorheen gevestigd te BEACON HILL 
ROAD # 2, BEACON HILL, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  22 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

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

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SANDY ISLAND TRAVEL 

N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 
42, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan 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.  14 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ST. MAARTEN 

BAMBOO RETAIL voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 23, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 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 EMERGENCY 24 N.V. 
voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE SUITE  

# 2 106, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SATOSE N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 193, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TRANS CARIBBEAN 
ESTATES CORP N.V. voorheen gevestigd te A. 

TH. ILLIDGE ROAD 115 , LOWER PRINCESS 
QUARTER , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  03 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 16 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ST. MAARTEN 
CARVING & SCULPTING ART voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 9, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 11 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 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 ENDLESS VACATION N.V 
DBA MILLENNIUM BEACH RESORT voorheen 

gevestigd te BEACON HILL ROAD # 2, 
BEACON HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  22 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SATYAM N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 78, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TROPIC ELECTRONICS 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 

SUITE 3 31-B , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, door 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 16 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SUJODIBE 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 
92, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 11 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 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 EXODUS CHARTERS N.V. 
voorheen gevestigd te BEACON HILL ROAD # 

2 UNIT 301 B BUILDING, BEACON HILL, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  22 februari 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SCHOENHANDEL LANKA 
(ST. MAARTEN) N.V. DBA LANKA SHOE 
STORE voorheen gevestigd te FRONT 

STREET# 73, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.14 maart 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TRUSTCOMPANY OF ST. 
MAARTEN N.V. C/O MACLAU BUSINESS 

SERVICE CENTER SERVICES N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 6 SUITE 2B , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 14 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SXM GUEST 
N.V. voorheen gevestigd te FRONSTREET # 5 

SUITE # 5, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 11 maart 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 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 FERLYN CONSTRUCTION 
DBA AVALON voorheen gevestigd te 

SOUALIGA ROAD #2-A, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  22 maart 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 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SEA FUN RIDING N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 6, 
SUITE 2B, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.14 maart 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TWEED ERMINE 
GWENDERLYN voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 142 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 14 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan THE 
LARIMAR HOUSE N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 5 UNIT # 3, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 11 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 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 GLOBAL RESTAURANT 
AND ENTERTAINMENT GROUP N.V. DBA 

THE PEG LEG PUB STEAKHOUSE voorheen 
gevestigd te BEACON HILL ROAD # 2, 
BEACON HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

 
 
 
 

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

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

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SHATIS N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 49, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan U.S. NAILS N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #55 , COLE 

BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 
maart 2022, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 

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

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan THE PALLET 
LOUNGE BAR B.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 43, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 maart 2022, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CHARVILLE JULES DIR. 
AANSPR. VAN SCORPIO MUSIC AND 

ENTERTAINMENT N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET Z/N, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

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

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SHRI VARAHI MATA N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 30 A, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan UFRIMALA N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 7 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan THE PINKY 
GIRL N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 110, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 11 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FABI'S CLEANING 
SERVICES B.V voorheen gevestigd te PUERTA 

DEL SOL UNIT 17, CUPE COY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 maart 2022, door 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SHRIJI ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 
49 SUITE 300, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.14 maart 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan UNITED COLORS OF 
ST.MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 

FRONT STREET 7 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 16 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan THE VILLAGE 
JEWELS N.V. DBA JEWELS N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 7, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 11 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan J & H DEVELOPMENT 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

#393,, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 februari 2022, door de Ontvanger 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SILMA N.V voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 139, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

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

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VAN GIFFEN 
ADVOCATEN DBA VAN GIFTEN ATTORNEYS 

AT LAW/ADVOCATEN voorheen gevestigd te 
FRONT STREET 6 SUITE 3B , PHILIPSBURG 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TIMENZO 

B.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 
15 A, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 11 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MIRABELLE WEST N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 6, 

COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 februari 2022, door de Ontvanger 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SIMSHIV ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 
UNIT #166, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

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

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VASWANI TRADING N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 118 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 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. 14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan P.N.K.S. DADLANEY N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 7 UNIT 

L & M, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SINT MAARTEN 
DISCOVERY TOURS N.V. voorheen gevestigd 
te FRONT STREET #5 SUITE 4, 
PHILIPSBURG, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.14 maart 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VERI ORO N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 68 A , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
TRAVELZOOMPRO B.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 139, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan 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.  14 maart 2022, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SIZE WISE N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET Z/N, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VGB MANAGEMENT N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 211 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TROPICAL 
BOAT TOUR B.V. voorheen gevestigd te 
FRONSTREET # 5 UNIT 18, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PALAIS HINDU ST 
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te FRONT 

STREET 30, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, door 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SPA AT THE BOON N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 64 
FEDEX BLDG 2ND FLOOR, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.07 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VPKH ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET #141 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan VILLA & 
COMPANY N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 5 SUITE 5, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PANCAR ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET 

#101, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SPICY CARIBBEAN 
WORLD N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET SUITE 4 5, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

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

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan WADHWA & SONS N.V. 
DBA SAINA JEWELERS voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 98 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan VILLAGE 
LIQUOR & TOBACCO N.V. voorheen gevestigd 
te FRONSTREET # 31, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PARKIROS N.V. DBA 
METRO voorheen gevestigd te FRONTSTREET 

# 114, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST MAARTEN PRODUCTS 
AND WEAR N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET 16, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

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

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan WINDWARD CABLE T.V. 
N.V. voorheen gevestigd te  , BACK BAY 

POINT BLANCHE , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TREMBLA N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 83, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PAVAN N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 83, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST. MAARTEN ANGEL 
REAL ESTATE N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 17, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

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

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan WINNOVER N.V. DBA 
SHIV SAGAR voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 20 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SERVUS N.V. DBA 
EVRYTHING COOL voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 77-B, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 08                                      Datum: 14 April 2022 

   P a g i n a  | 18 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PENAGOS GRANADA 
FRANCY EDITH voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 6, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  07 maart 2022, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST. MAARTEN ISLAND 
RESORT MANAGEMENT N.V. DBA SEA 
PALACE HOTEL voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 147, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.14 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan WORLD GIFTS IMPORTS 
B.V. voorheen gevestigd te FRONT 

STREET#52, PHILIPSBURG , PHILIPSBURG 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ZOVARE N.V. voorheen 
gevestigd te FRONSTREET # 7, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PICCOLA TRIESTE N.V. 
DBA DARIO voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 103, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan STAR JEWELERS N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 31, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan WORLD OF SILVER N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET #12 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TRISHIV N.V. DBA LSL 
HOLDINGS voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 72, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

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

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PORIMANO N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 99, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SUMMERTIMES N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 26, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

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

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ZABRA A.J. ALS DIR. 
VAN AANSPR. GESTELD SOTRAMA N.V. 

voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 6, 
SUITE 2B , , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TURANA N.V. DBA GOLD 

COIN voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 
68-A, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PREFAMO N.V. CARL T 
VICARY+F WALKIN voorheen gevestigd te 

FRONT STREET 3 SUITE 6, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SWAPNA N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET #16-1, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ZANZIWA SHOP N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET UNIT 

12 5 , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PANAMAN OVERSEAS 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 
81, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PREMIER IMPEXMENTS 
SXM B.V. voorheen gevestigd te 5.4. SANECA  

GROUNDDOVE ROAD # 1, POINT BLANCHE, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  22 november 

2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SYLVAIN, JEAN voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 30, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.07 
maart 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ZAPO 
INVESTISSEMENTS SARL voorheen gevestigd 

te FRONT STREET 6 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TEXIMPORT N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 5 
UNIT #  4, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 14 maart 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PRESTIGE SPA N.V 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #44,, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TA-BOU N.V. DBA LA 
ROMANA (AIRPORT) voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 37, PHILIPSBURG, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PHILLIPS, 
CARLDON SEYMOURE voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 7 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 maart 2022, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VAIBHAVLAXMI N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 5 -B, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PRIYA N.V. 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.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TALMA INTERNATIONAL 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 
105, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

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

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PICASSO 
ENTERPRISES N.V. DBA CLASSIC 

ELECTRONICS & JEWELRY voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 2 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PIRATES IN PARADISE 

N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 
69 C, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RAPKAM N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 43 A, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TANOE N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 42, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

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

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PISTACHE 
COFFEE SHOP N.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.  11 maart 2022, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TORNEAU N.V. DBA 
BEDAZZLE voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 94, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RASTAPASTA N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 16, 

UNIT E., PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, door 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TECHNOPHARMA N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 209 
A-3, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
PREMKAMAL'S SPA N.V. DBA ETERNITY 

DAY SPA voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 201 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  11 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SUHANNA GIFT SHOP 
N.V. DBA CARRIBBEAN WAY voorheen 

gevestigd te FRONTSTREET # 6, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan REIMS INTERNATIONAL 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 

Z/N, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TEKCHAND LALWANI 
N.V. DBA VIBRANT JEWELS voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 91, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SAI JOYTH 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 45 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 maart 2022, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RINKU N.V. DBA SMALL 
TOWN voorheen gevestigd te FRONTSTREET 
# 82, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RICHARDSON 
RANDOLPH AUGUSTO DBA KELL'S DENTAL 

REPAIR voorheen gevestigd te A.J. 
RICHARDSON DRIVE # 12, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TEL-TIME 
INTERNATIONAL INC N.V. voorheen 

gevestigd te FRONT STREET #5, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SENGEL 
ENTERPRISES N.V. DBA SENGAL FASHION 

voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 106 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  11 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PAVLIK 
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 5 SUITE 5, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RIOS MOLERO ZENDA 
AZUL voorheen gevestigd te WELLINGTON 

ROAD 1-G, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 februari 2022, door de Ontvanger 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TEMIS N.V. C/O MR. 
JEAN LUC M.M. DE LA HAYE voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 22, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SHIRLEY 
DIFFUSION N.V. voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 4 DBA FANNY 5 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  11 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SACHDEV N.V. DBA 
DEEPA'S GIFTSHOP voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 122, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THE PIRATE BAR & 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 

FRONT STREET #47, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.14 maart 2022, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SPERIOR 
TOBACCO HOLDING N.V. voorheen gevestigd 
te FRONSTREET # 5 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SAINTARD MOISE 
ANDRE voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD 4, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THE ST. MAARTEN 
BAKERY N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET #6 SUITE 2-B, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.14 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SPORTS 
CLUB 2000 N.V. voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 77 - 79 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 maart 2022, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 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 AAFJES SUZAN voorheen 
wonende te BEACH COMBER ROAD # 38, 
BEACON HILL, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST ROSE, JACQUELINE 
voorheen wonende te WELFARE ROAD # 32 

APT 6 F,  COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 04 maart 2022, door 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PATRICIA 
AND VALENCIA voorheen wonende te 
FRONTSTREET # 147, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 11 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PEREIRA SAMANTHA 
voorheen wonende te FORT WILLEM DRIVE # 

1A, FORT WILLEM, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  11 maart 2022, door 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 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 BRACIALE VIVIAN L. 
voorheen wonende te NIGER DRIVE # 60, 
MAHO, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SU FUXING voorheen 
wonende te WELFARE ROAD 27,  COLE BAY, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04 
maart 2022, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SELGY-
CORNETT STAPHANIE voorheen wonende te 

FORT HILL ROAD # 15-A, FORT WILLEM, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 11 
maart 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CHARVILLE JULES DIR. 
AANSPR. VAN SCORPIO MUSIC AND 

ENTERTAINMENT N.V. voorheen wonende te 
FRONT STREET Z/N, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 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. AANSPRASKELIJK 
STELLEN JAN MARSHAL DBA MARSHAL 

MOTORS N.V. voorheen wonende te WELFARE 
ROAD # 20, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  06 januari 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SU XUGUANG voorheen 
wonende te WELFARE ROAD # 47,  COLE 

BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 04 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WU, 
XIAOBIN voorheen wonende te 

FRONTSTREET # 124, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 11 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RICHARDSON 
RANDOLPH AUGUSTO DBA KELL'S DENTAL 

REPAIR voorheen wonende te A.J. 
RICHARDSON DRIVE # 12, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 maart 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CONTRERAS, MARIA 

YSABEL voorheen wonende te REWARD 
DRIVE # 26 REWARD, SOUTH REWARD, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 
maart 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TODMAN-BRISON 
ESPERANZA voorheen wonende te 

FRONTSTREET # 127,  PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 maart 2022, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TOLANI JAIKRISHIN 

voorheen wonende te FRONTSTREET # 72-A, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RIOS MOLERO ZENDA 
AZUL voorheen wonende te WELLINGTON 

ROAD 1-G, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  22 februari 2022, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DE WIND-AGNES 
NARCISA  DIALMA voorheen wonende te 
ROSES ROAD #6A,, CUL DE SAC, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan HILL 
CARLTON GLENROY voorheen wonende te 

BAHOE DRIVE # 4-N,  CAY BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 11 maart 2022, door 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan HERRERA-AYALA, 
ASTRID HASBLEADY DBA GLOBAL EVENTS 
voorheen wonende te MADAME ESTATE # 2, 

MADAME ESTATE, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 18 november 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SAINTARD MOISE 
ANDRE voorheen wonende te WELFARE ROAD 

4, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ESPACIA, MALINDA 
voorheen wonende te REWARD ROAD # 53, 
SOUTH REWARD, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 maart 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan JAVIER 
BURGOS BIBIANA voorheen wonende te 

BAJO ROAD # 11,  CAY BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 11 maart 2022, door 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 16 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PHILLIPS, 
CARLDON SEYMOURE voorheen wonende te 
FRONTSTREET # 7, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan HARRIS CHARLES 
voorheen wonende te Z/N, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 17 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan JEAN SIMON 
DESNER voorheen wonende te BAHOE DRIVE 
# 8,  CAY BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 11 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SERRANT, NEMA 
MALISSA ROSALIND voorheen wonende te 

FORT WILLEM DRIVE # 1, FORT WILLEM, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 11 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SOOKDHEO-
HARRIPERSAUD SABRINA ELIZABETH 
voorheen wonende te FRONT STREET 72-E, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan JIMENEZ 
VASQUES MERCEDES voorheen wonende te 
BAHOE DRIVE # 7,  CAY BAY, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 11 maart 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 5e april 2022, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van FRANCISA SARMIENTO 
RUIZ, die voor deze zaak woonplaats kiest ten 

kantore van mij deurwaarder alsmede ten 
kantore van Bloem Bonapart & Aardenburg, aan 
de Welfare Road # 67, Paradise Mall, units A-13 
& A-14, Cole Bay, ten kantore van de 
gemachtigde advocaat mr. J.G. Bloem, ten laste 
van DE HEER RONALD PETRUS ADRIANUS 

VERHAAR, wonende op Sint Maarten 
BETEKEND: VERZOEK VOOR HET LEGGEN 
VAN MARITAAL EN BEWIJS BESLAG,  

beschikking d.d. 9 september 2019 en 20 
oktober 2021. 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 31 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ARRINDELL FRANKLIN 

OSBORNE voorheen wonende te VAN GOGH 
STRAAT # 41, MADAME ESTATE, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 08 oktober 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 

ECHTSCHEIDING 

 
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg 

van Sint Maarten, van de 7e maart 2022, is de 
echtscheiding uitgesproken tussen COTTON, 
DIEDERICK ANTHONY wonende op Sint 
Maarten en ten deze gedomicilieerd ten kantore 
van mij, deurwaarder en ROBINSON, ELAINE 
ANN MARIE, wonende op Sint Maarten, 

partijen zijn met elkander gehuwd op 30 
oktober 2015 te Sint Maarten. 
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 
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OPROEPING 

 
Bij exploot dd. 8e  april 2022, 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: de gezamelijke erfgenamen 
van wijlen Ronnie Mack Goodman, zonder 
bekende woon of verblijfplaats, om op dinsdag 

de 16e augustus 2022 te 8:30 uur 
voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste 
aanleg op het eiland Saba, in de 
Gouvernementsgebouw, aan de Power Street # 

1, te The Bottom, aldaar te verschijnen, voor de 
behandeling van vorenbedoelde zaak vordering 
van Cory Bishop Goodman, te antwoorden 

(sab 2022-08) 
 
De deurwaarder Solange M. Apon 
 
 
 
 

EJ. No. 250 van 2010 
Datum beschikking: 11 september 2018 
 

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT 
MAARTEN 

In het faillissement van de naamloze 
vennootschap CHRISTIAN KINGDOM 

COOPERATIVE h.o.d.n. CKC voorheen 
gevestigd op Sint Maarten; 
Gezien de onderliggende stukken van de 
advocaat mr. J. Veen, curator in het opgemelde 
faillissement; 
Gelet op het schriftelijke eindverslag van de 

curator;  
Overweegt, dat er aanleiding is dit faillissement 
op te heffen; 
Gezien artikel 14 van het faillissementsbesluit 
1931; 

BESCHIKT: 
Heft op het faillissement van de naamloze 

vennootschap CHRISTIAN KINGDOM 

COOPERATEIVE h.o.d.n CKC voorheen 
gevestigd op Sint Maarten welk faillissement op 
22 december 2010 werd uitgesproken; 
Aldus gedaan op Sint Maarten op 11 september 
2018 door mr. P.P.M van der Burgt rechter in 
voormeld Gerecht en in tegenwoordigheid van 

de griffier. 
 
 
 
 

LIQUIDATIE 
 

INTERSPACE AIRPORT ADVERTISING 
NETHERLANDS ANTILLES N.V. 

(in liquidatie) 

 
Bij besluit van 16 maart 2022 van de algemene 
vergadering van aandeelhouders van 
INTERSPACE AIRPORT ADVERTISING 
NETHERLANDS ANTILLES N.V. (in liquidatie), 
statutair gevestigd te Sint Maarten met haar 

vestigingsadres te Airport Road, Simpson Bay, 
Sint Maarten en ingeschreven in het 
Handelsregister gehouden door de Kamer van 
Koophandel en Nijverheid te Sint Maarten onder 

nummer 12779 (de “Vennootschap”), is 
besloten tot ontbinding van de Vennootschap 
met benoeming van de heer Morten Gotterup 

tot vereffenaar van de Vennootschap (de 
“Vereffenaar”). 
 

De Vereffenaar 

12 april 2022 

EJ. NO.  195 van 2015/SXM201501388 
Datum beschikking: 4 september 2019 
 

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT 

MAARTEN 
 

In het faillissement van de naamloze 
venootschap SINT MAARTEN MASONRY 
PRODUCTS N.V. h.o.d.n. B.B.W. voorheen 
gewestigd op SINT MAARTEN; 
Gezien de onderliggende stukken van de 

advocaat mr. W.J. Nelissen, curator in het 
opgemelde faillissement; 
Gelet op het schriftelijke eindverslag van de 
curator; 
Overweegt, dat er aanleiding is dit faillissement 
op te heffen; 

Gezien artikel 14 van het Faillissementsbesluit 
1931; 

BESCHIKT : 
Heft op het faillissement van de naamloze 
vennootschap SINT MAARTEN MASONRY 

PRODUCTS N.V. h.o.d.n. B.B.W. voorheen 
gevestigd op Sint Maarten welk faillissement op 

16 november 2015 werd uitgesproken; 
Aldus gedaan op Sint Maarten op 4 september 
2019 door mr. P.P.M. van der Burgt rechter in 
voormeld Gerecht en in tegenwoordigheid van 
de griffier.  
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Tourism Bureau 
 
 
 
Public Tender  
The Department of Tourism is hereby inviting prospective bidders to the public tender for the following 

project: 

 
“Sales Promotion & Public Relations services for 
Sint Maarten in the Canadian Market” 
 
Principal: The Government of Sint Maarten - Ministry of Tourism, Economic Affairs, Telecommunication 

& Transportation (T.E.A.T.T), coordinated by the Department of Tourism.  
Financed by: The Government of Sint Maarten  
Project objective: To carry out sales promotional activities and public relations services within the 
Canadian Market for Sint Maarten.  
Request for Proposal: For this project can be requested via email from Marla Chemont at 
Marla.Chemont@sintmaartengov.org or obtained at the Sint Maarten Tourism Bureau office at 6 Juancho 
Yrausquin Boulevard, Philipsburg, Sint Maarten during business hours of 8:30am – 5:00pm from Monday 

to Friday.  
Tender submission: The bids must be submitted in writing in English, in two-fold and signed as 
described in the Request for Proposal.   The sealed envelopes must be addressed with the statement 
‘Sales Promotion & Public Relations services for Sint Maarten in the Canadian Market.  The bid must be 

submitted to the Sint Maarten Tourism Bureau at the abovementioned address, to the attention of 
Director of Tourism May-Ling Chun.  
Tender submission deadline: Tuesday, May 3th, 2022 before 5:00 P.M.  

Should your firm qualify for the next round, you will then be required to provide a presentation on Sint 
Maarten for the next round.  The proposed will be discussed. 
Project awarding: The aim is to award the project before or on Thursday, September 1th 2022.  

For further information regarding the tender procedure or project, please contact Marla Chemont via 
email at Marla.Chemont@sintmaartengov.org or by telephone at + 1 (721) 549-0200. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:Marla.Chemont@sintmaartengov.org
mailto:Marla.Chemont@sintmaartengov.org
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LANDSBESLUIT 

 
Van  04 april 2022, no. LB-22/0139 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 
 

In overweging genomen hebbende: 

 
- dat bij landsbesluit van 25 maart 2021, no. 21/0072 mevrouw Mavis C.C. Brooks-Salmon, lid 

tevens vice-voorzitter van de Raad van Advies postuum eervol ontslag is verleend; 
- dat het wenselijk is een vice-voorzitter van de Raad van Advies te benoemen; 
- dat de Minister van Algemene Zaken in overeenstemming met de Minister van Justitie mevrouw 

Genara Celedonia Richardson-Nicolaas heeft voorgedragen; 
- dat ten aanzien van betrokkene zijdens de Raad van Advies een veiligheidsonderzoek is 

ingesteld, waaruit geen bezwaren zijn gerezen tegen haar benoeming;  
- dat mevrouw Genara Celedonia Richardson-Nicolaas wordt voorgedragen als vice-voorzitter; 
- dat bij landsbesluit van 7 maart 2022/LB-22/0112 Sint Maarten abusievelijk als geboorteplaats 

is vermeld; 
- dat desbetreffende vergissing gerectificeerd moet worden en de correcte geboorteplaats 

vermeld moet worden. 
 

Gelet op: 
 

- Artikel 70, derde lid, van de Staatsregeling van Sint Maarten; 

- Artikelen 2 en 3 van de Landsverordening Raad van Advies. 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
Artikel 1 
 

Mevrouw Genara Celedonia Richardson-Nicolaas, geboren op 13 oktober 1949 te Aruba, als vice-
voorzitter te benoemen van de Raad van Advies voor de periode van zeven jaar. 
 
 
Artikel 2  
 

Het landsbesluit van 7 maart 2022/LB-22/0112 wordt ingetrokken. 
 

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

 Philipsburg, 04 april 2022 
 De Gouverneur van Sint Maarten, 
05 april 2022 
De Minister van Algemene Zaken 
 

N° 2022/323 
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No. 2022/126 
 

 
 

LANDSBESLUIT 

 

Van Maart 30, 2022 , no. LB-22/0060 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

 
 
Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, in overeenstemming met het gevoelen van de 

ministerraad; 
 
In overweging genomen hebbende: 
 

- Dat in het kader van orkaanschade behoefte is aan een tijdelijke separate 
programmastructuur ter voorbereiding, coördinatie, uitvoering en evaluatie van alle projecten 
die vanuit het Wederopbouwfonds kunnen worden gefinancierd;  

- dat hiertoe de Landsverordening van 6 september 2018 tot tijdelijke instelling van het 
Nationaal Programmabureau Wederopbouw in werking is getreden op 13 november 2018; 

- dat in het vierde kalenderjaar na de datum van inwerkingtreding bij landsbesluit besloten 
dient te worden dat de betreffende Landsverordening ingetrokken wordt, dan wel dat de 
werkingstermijn daarvan met twee jaren verlengd wordt; 

- dat de werkzaamheden van het Bureau nog niet volledig zijn afgerond. 

 

Gelet op: 
 de Staatsregeling 
 de Tijdelijke Landsverordening Nationaal Programmabureau Wederopbouw 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 
De werkingstermijn van de Tijdelijke Landsverordening Nationaal Programmabureau Wederopbouw zal 
ingevolge artikel 31, tweede lid, van de Tijdelijke Landsverordening Nationaal Programmabureau 
Wederopbouw met twee jaren verlengd worden.  
 
 
Artikel 2 

Dit landsbesluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. 
 

 
 

Philipsburg, 30 maart 2022 
Wnd. De Gouverneur van Sint Maarten 
 
 

30 maart 2022 
De Minister van Algemene Zaken 
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MINISTERIAL DECREE 

of March 30th, 2022, no. 2022/317 

  
THE MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRANSPORT AND TELECOMMUNICATION 

 

Having read: 

The request of Mr. Brian Mingo, Chief Executive Officer, and Mr. Ben van der Klift, Chief Financial Officer, 
of the Princess Juliana International Airport Exploitatiemaatschappij, N.V. (“PJIAE”) of March 7, 2022, 
with regard to the extension of the concession licence of October 14th, 1997, no. 2031, as extended as 
of May 27th, 2004, no. 638, July 5th, 2005, no. 667 and September 21st, 2012,  

Considering: 

 PJIAE’s financial strategy; 

 PJIAE’s need for financing and refinancing; and 
 PJIAE’s need to attract capital investment; 

In view of: 

 Article 30 of the Aviation National Ordinance (Luchtvaartlandsverordening) (P.B. 2001, no. 151)  
 Article 1 of the Transfer National Ordinance X: Airports (Overdrachtslandsverordening X: 

Luchthavens) (P.B. 1952, no. 168) 

 

HAS RESOLVED: 

Article 1 

1. To extend the concession licence, as granted by the Executive Council of the Island Territory 

Sint Maarten to PJIAE N.V., by decision of October 14th, 1997, no. 2031, as extended and 
amended by decision of May 27th, 2004, no. 638, of July 5th, 2005, no. 667 and of September 
21st, 2012, until June 1st, 2035. 

2. The conditions, with the exception of the term of validity and the possibly amended legislation 

as mentioned in the decision of October 14th, 1997, no. 2031, as extended and amended by 
decision of May 27th, 2004, no 638, of July 5th, 2005, no. 667 and of September 21st, 2012, shall 
remain in force. 
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Article 2 

This decree shall go into effect starting on the date of signing of this decree. 

 

Article 3 

This decree shall be published in the National Gazette. 

 

 
Philipsburg, March 30, 2022 
Roger A. Lawrence 
Minister of Tourism, Economic Affairs, Transport and 

Telecommunication 
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Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 28 maart 2022, nummer 

WBN-CM 2022/2, houdende wijziging van de Handleiding voor de       toepassing van de 

Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint 

Maarten 

 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

 

Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies 
Nederlanderschap, het Besluit naturalisatietoets, de Regeling naturalisatietoets 
Curaçao 2011, de Regeling naturalisatie- toets Sint Maarten 2011, de Regeling 
verkrijging en verlies Nederlanderschap; 

 

Besluit: 

ARTIKEL I 

De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 
2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten wordt als volgt 
gewijzigd: 

 

A 
 

Paragraaf 1/6-1-k Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k, HRWM-
CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Paragraaf 1. Algemeen 

Een vreemdeling (meerderjarig of minderjarig) die de optieverklaring aflegt, 
verkrijgt het Nederlan derschap door de bevestiging, bedoeld in artikel 6, derde 
lid, RWN als cumulatief: 

 

– de afstamming is bewezen; 

– zijn vader of moeder voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste 
lid, onder i of j en het Nederlanderschap heeft verkregen, dan wel 
daaraan voldeed voor zijn of haar overlijden; en 

– artikel 6, vierde lid is van toepassing op de optant die 16 jaar en ouder 
is: er mag geen vermoeden bestaan van gevaar voor de openbare orde 
(zie daarvoor bij artikel 6, vierde lid). 

 

Let op: in principe kan op grond van artikel 6, achtste lid RWN een 
minderjarige delen in de optie van de persoon (ouder), bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, aanhef en onder i en j RWN, indien hij toelating en hoofdverblijf 
heeft in een land van het Koninkrijk. 

 

B 
 

Paragraaf 1.2 en paragraaf 1.3/6-1-k Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef 
en onder k, HRWM-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Paragraaf 1.2. Afstamming door geboorte 

Eerst verkrijging van het Nederlanderschap door optiegerechtigde ouder 
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Onderdeel k vereist dat eerst de optiegerechtigde ouder van het kind het 
Nederlanderschap verkrijgt. Daarna pas kan het kind gebruik maken van de 
optiemogelijkheid in onderdeel k. Alleen als deze optiegerechtigde ouder is 
overleden en dus niet het Nederlanderschap meer kan verkrijgen, kan er 
ook geopteerd worden. 

Paragraaf 1.3. Vereiste documenten 

De optievoorwaarden kan de optant aan de hand van de volgende stukken 
aantonen: 

 

• een geldig identiteitsbewijs van de optant; 

• een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte van de optant een uittreksel 
PIVA met historische gegevens; 

• een uittreksel PIVA met historische gegevens van zijn moeder of vader, 
bedoeld in onderdeel i of j; 

• indien sprake is van een huwelijk: een gelegaliseerde en vertaalde 
huwelijksakte, tenzij het huwelijk blijkt uit het PIVA uittreksel van de 
ouders; 

• indien sprake is van een prénatale erkenning: een gelegaliseerde en 
vertaalde prénatale erkenningsakte, tenzij de erkenning blijkt uit de 
geboorteakte of het PIVA uittreksel van de optant en; 

• een bewijs van het Nederlanderschap van de ouder en bewijzen waaruit 
volgt dat deze voldoet aan de voorwaarden van artikel 6 lid 1 onder i of 
j, of, als de ouder is overleden en het Nederlanderschap niet heeft 
kunnen verkrijgen, bewijzen waaruit volgt dat deze bij leven voldeed aan 
de voorwaarden van artikel 6 lid 1 onder i of j. 

Voorbeeld 1 

 

Een kind is in 1986 staande het huwelijk van zijn Dominicaanse ouders 
geboren. De vader heeft geopteerd op grond van onderdeel i. Uit de 
overgelegde stukken blijkt dat de vader (en de moeder) de juridische ouder is 
van het kind en dat zijn vader inmiddels het Nederlanderschap heeft 
verkregen door de optie op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i 
RWN. Het kind kan het Nederlanderschap verkrijgen door optie ingevolge 
artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k RWN. 

 

Voorbeeld 2 

Een kind is in 2000 prenataal erkend te Nijmegen door een Deense man A, die 
nadien is overleden. Zijn moeder B bezit de Duitse nationaliteit. De Deense 
man A is geboren staande het huwelijk van zijn Nederlandse moeder C en zijn 
Deense vader D. Het huwelijk is gesloten in 1980 te Eindhoven. De Nederlandse 
vrouw C behield de Nederlandse nationaliteit (zij verkreeg niet automatisch 
de Deense nationaliteit door het huwelijk, noch bestond er kennelijk een 
eenvoudige optiemogelijk- heid voor de Deense nationaliteit). Uit de 
overgelegde stukken blijkt dat de vader A is geboren uit een Nederlandse 
moeder C, terwijl zijn vader B niet Nederlander was. De vader A is daardoor 
geen Nederlander geworden. De vader A had dus, als hij was blijven leven, 
kunnen opteren op grond van onderdeel i. De vader A is voorts de juridische 
ouder van het kind. Het kind kan het Nederlan- derschap verkrijgen door optie 
op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k RWN, omdat zijn overleden 
vader A optiegerechtigd is op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder 
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i RWN. 

Voorbeeld 3 

A, van Libanese nationaliteit, is optiegerechtigd op grond van artikel 6, eerste 
lid en onder i RWN. A heeft geen belangstelling voor het Nederlanderschap 
en wil niet opteren. Haar zoon B, ook van Libanese nationaliteit, heeft wel 
belangstelling. A overlijdt in 2017. Pas na het overlijden van A kan B de optie 
uitbrengen op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k RWN. 

 

Het bovenstaande voorbeeld maakt dus duidelijk dat de ‘overleden ouder’ 
dus niet reeds op het moment van de inwerkingtreding van deze 
optiebepalingen hoeft te zijn overleden. 
 
 

C 
 

Paragraaf 1, paragraaf 1.2 en paragraaf 1.3/6-1-l Toelichting ad artikel 6, eerste 
lid, aanhef en onder l, HRWM-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Paragraaf 1. Algemeen 

Een vreemdeling (minderjarig of meerderjarig) die de optieverklaring aflegt, 
verkrijgt het Nederlan derschap door de bevestiging, bedoeld in artikel 6, derde 
lid, RWN als cumulatief: 
− hij postnataal erkend is door een man voordat hij zeven jaar werd; 
− zijn vader (erkenner) voldoet aan de voorwaarden in artikel 6, eerste lid, 

onder i of j en het Nederlanderschap heeft verkregen of ingevolge artikel 
6, eerste lid, onderdeel i of j, RWN had       kunnen verkrijgen, als deze niet 
was overleden; en 

− artikel 6, vierde lid is van toepassing op de optant die 16 jaar en ouder 
is: er mag geen vermoeden bestaan van gevaar voor de openbare orde 
(zie daarvoor bij artikel 6, vierde lid). 

 

Paragraaf 1.2. Eerst verkrijging van het Nederlanderschap door 

optiegerechtigde ouder 

Voorts eist onderdeel l dat eerst de optiegerechtigde vader van het kind het 
Nederlanderschap verkrijgt. Daarna pas kan het kind gebruik maken van de 
optiemogelijkheid in onderdeel l. Alleen als deze optiegerechtigde vader is 
overleden en dus niet het Nederlanderschap heeft kunnen verkrijgen, kan er 
ook geopteerd worden. Voorwaarde is wel dat deze ouder aan alle voorwaarden 
 
van artikel 6, eerste lid, onder i of j voldoet. Dit moet bij een overleden ouder 
dus ook onderzocht worden. 

 

Let op: in principe kan op grond van artikel 6, achtste lid RWN een 
minderjarige delen in de optie van de persoon (ouder), bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, aanhef en onder i en j RWN, als hij toelating en hoofdverblijf heeft 
in een land van het Koninkrijk. 

Paragraaf 1.3. Vereiste documenten 

De optievoorwaarden kan de optant aan de hand van de volgende stukken 
aantonen: 
• een geldig identiteitsbewijs van de optant; 

• een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte van de optant of een 
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uittreksel uit de PIVA met historische gegevens; 

• een uittreksel uit de PIVA met historische gegevens van zijn vader, bedoeld in 
i of j; 

• een gelegaliseerde en vertaalde erkenningsakte, tenzij de erkenning blijkt 
uit de geboorteakte of het uittreksel uit de PIVA van de optant; en 

• een bewijs van het Nederlanderschap van de ouder en bewijzen waaruit 
volgt dat deze voldoet aan de voorwaarden van artikel 6 lid 1 onder i of 
j, of, als de ouder is overleden en het Nederlanderschap niet heeft 
kunnen verkrijgen, bewijzen waaruit volgt dat deze bij leven voldeed aan 
de voorwaarden van artikel 6 lid 1 onder i of j. 

Voorbeeld 1 

Een kind wordt in 1986 op tweejarige leeftijd in Sint Maarten erkend door een 
Amerikaanse man. Deze Amerikaanse man heeft geopteerd op grond van 
onderdeel i en daardoor het Nederlander- schap verkregen. De moeder van 
het kind bezit de Franse nationaliteit. Uit de overgelegde stukken blijkt dat de 
erkenning geldig is en de vader de juridische ouder is van het kind. De vader 
heeft inmiddels het Nederlanderschap verkregen door de optie op grond van 
artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i RWN. Het kind kan opteren op grond van 
artikel 6, eerste lid, aanhef en onder l RWN. 

 

D 
 

Paragraaf 1/6-1-m Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder m, HRWM-
CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Paragraaf 1. Algemeen 

Een vreemdeling (minderjarig of meerderjarig) die de optieverklaring aflegt, 
verkrijgt het Nederlan- derschap door de bevestiging, bedoeld in artikel 6, derde 
lid, RWN als cumulatief: 
− hij als minderjarige van zeven jaar of ouder maar vóór zijn meerderjarigheid 
is erkend; 
− de erkenner de biologische vader is en dit is bewezen met DNA-bewijs 

dat voldoet aan het Besluit DNA-onderzoek vaderschap of met 
gerechtelijk bewijs van biologisch vaderschap; 

− zijn vader (erkenner) voldoet aan de voorwaarden in artikel 6, eerste lid, 
onder i of j en het Nederlanderschap heeft verkregen of dat ingevolge 
artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i of j, RWN had kunnen verkrijgen 
als deze niet was overleden; en 

− artikel 6, vierde lid is van toepassing op de optant die 16 jaar en ouder 
is: er mag geen vermoeden bestaan van gevaar voor de openbare orde 
(zie daarvoor bij artikel 6, vierde lid). 

 

E 
 

Paragraaf 1.3 en paragraaf 1,4/6-1-m Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en 
onder m, HRWM-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Paragraaf 1.3. Eerst verkrijging van het Nederlanderschap door 

optiegerechtigde ouder 

Voorts eist onderdeel m dat eerst de optiegerechtigde vader van het het 
Nederlanderschap verkrijgt. Daarna pas kan het kind gebruik maken van de 
optiemogelijkheid in onderdeel m. Alleen als deze optiegerechtigde vader is 
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overleden en dus niet het Nederlanderschap heeft kunnen verkrijgen, kan 
er ook geopteerd worden. 

Paragraaf 1.4. Vereiste documenten 

De optievoorwaarden kan de optant aan de hand van de volgende stukken 
aantonen: 

• een geldig identiteitsbewijs van de optant;  
• een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte van de optant of een 

uittreksel PIVA met historische gegevens; 
• een uittreksel PIVA met historische gegevens van zijn vader, bedoeld in i of j; 

• een gelegaliseerde en vertaalde erkenningsakte, tenzij de erkenning blijkt uit 
de geboorteakte of het PIVA uittreksel van de optant; 

• DNA-bewijs dat voldoet aan het Besluit DNA-onderzoek vaderschap of 
gerechtelijk bewijs van biologisch vaderschap en uit dit bewijs blijkt dat de 
vader (de erkenner) de biologische vader is van de optant; en 

• een bewijs van het Nederlanderschap van de ouder en bewijzen waaruit 
volgt dat deze voldoet aan de voorwaarden van artikel 6 lid 1 onder i of 
j, of, als de ouder is overleden en het Nederlanderschap niet heeft 
kunnen verkrijgen, bewijzen waaruit volgt dat deze bij leven voldeed aan 
de voorwaarden van artikel 6 lid 1 onder i of j. 

Voorbeeld 1 

Een uit een Colombiaanse ongehuwde vrouw geboren kind wordt op 10-
jarige leeftijd in 2009 in Curaçao erkend door een Duitse man. Deze Duitse 
man is in 1980 in Duitsland geboren staande een huwelijk van een Duitse 
vader en een Nederlandse moeder. Zij heeft niet de Duitse nationali- teit 
verkregen na dit huwelijk. 

 

Uit de overgelegde stukken blijkt dat de erkenning geldig is, dat de vader 
(en de moeder) de juridische ouders zijn van het kind en dat zijn vader na de 
erkenning is overleden. Voorts is gebleken uit een DNA-rapport van 
Verilabs/Baseclear dat het DNA-materiaal is afgenomen op het kantoor van 
Verilabs, maar dat de erkenner niet voor 99,9% zeker de biologische vader is 
van het kind. Het kind kan het Nederlanderschap dan niet verkrijgen door 
optie op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder m RWN. 

 

Let op: in principe kan op grond van artikel 6, achtste lid RWN een 
minderjarige delen in de optie van de persoon (ouder), bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, aanhef en onder i en j RWN, indien hij toelating en hoofdverblijf 
heeft in een land van het Koninkrijk. In het geval van toepassing van artikel 
6, achtste lid RWN is geen bewijs van het biologisch vaderschap nodig. 
 

F 
 

Paragraaf 1, paragraaf 1.2 en paragraaf 1.3/6-1-n Toelichting ad artikel 6, eerste 
lid, aanhef en onder n, HRWN-CM worden gewijzigd en komen te luiden: 

Paragraaf 1. Algemeen 

Een vreemdeling (minderjarig of meerderjarig) die de optieverklaring aflegt, 
verkrijgt het Nederlan- derschap door de bevestiging, bedoeld in artikel 6, derde 
lid, RWN als cumulatief: 
− bij rechterlijke uitspraak vastgesteld is dat de optiegerechtigde onder i of j 
zijn vader is; 
− hij minderjarig was op de dag van de uitspraak in eerste aanleg; 
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− zijn vader voldoet aan de voorwaarden in artikel 6, eerste lid, onder i of 
j en het Nederlander- schap heeft verkregen of had kunnen verkrijgen, 
als deze niet was overleden; en 

− artikel 6, vierde lid is van toepassing op de optant die 16 jaar en ouder 
is: er mag geen vermoeden bestaan van gevaar voor de openbare orde 
(zie daarvoor bij artikel 6, vierde lid). 

Paragraaf 1.2. Eerste verkrijging van het Nederlanderschap door 

optiegerechtigde ouder 

Voorts eist onderdeel n dat eerst de optiegerechtigde vader van het kind het 
Nederlanderschap verkrijgt. Daarna pas kan het kind gebruik maken van de 
optiemogelijkheid in onderdeel n. Alleen als deze optiegerechtigde vader is 
overleden en dus niet het Nederlanderschap heeft kunnen verkrijgen, kan 
er ook geopteerd worden. 

Paragraaf 1.3. Vereiste documenten 

De optievoorwaarden kan de optant aan de hand van de volgende stukken 
aantonen: 
• een geldig identiteitsbewijs van de optant; 

• een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte van de optant of een 
uittreksel PIVA met historische gegevens; 

• een uittreksel PIVA met historische gegevens van zijn vader, bedoeld in i of j; 

• een gelegaliseerde en vertaalde rechterlijke uitspraak waarbij het 
vaderschap is vastgesteld, tenzij deze gerechtelijke vaststelling blijkt uit 
de geboorteakte of het PIVA uittreksel van de optant; en 

een bewijs van het Nederlanderschap van de ouder en bewijzen waaruit 
volgt dat deze voldoet aan de voorwaarden van artikel 6 lid 1 onder i of 
j, of, als de ouder is overleden en het Nederlanderschap niet heeft 
kunnen verkrijgen, bewijzen waaruit volgt dat deze bij leven voldeed aan 
de voorwaarden van artikel 6 lid 1 onder i of j. 

 

Voorbeeld 1 

Een kind wordt te Rotterdam in 1990 geboren uit een Dominicaanse moeder. 
Bij uitspraak van de Nederlandse rechter op 1 mei 1998 wordt vastgesteld dat 
een Hongaarse man de vader is van het kind. Deze Hongaarse man heeft 
geopteerd voor het Nederlanderschap op grond van onderdeel i. Uit de 
overgelegde stukken, waar onder de uitspraak, blijkt dat een afstammingsrelatie 
tot stand is gekomen tussen de vader (en moeder) en het kind en dat zijn 
vader inmiddels het Nederlander- schap heeft verkregen door de optie. Het 
kind kan opteren op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder n RWN. 

Voorbeeld 2 

Casus zoals in voorbeeld 1. Echter, de Hongaarse vader komt te overlijden nadat 
de rechter zijn vaderschap heeft vastgesteld. Hij is in 1978 geboren uit een 
Hongaarse vader en een Nederlandse moeder staande hun in 1974 in Hongarije 
gesloten huwelijk. Volgens de Hongaarse nationaliteits- wetgeving van 
destijds, verkreeg de vrouw niet automatisch de Hongaarse nationaliteit 
door huwelijk met een Hongaar, maar kon zij in aanmerking komen voor 
versnelde naturalisatie. In 1977 naturaliseert zij tot Hongaars staatsburger en 
verliest daardoor de Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 7 sub 1 
WNI 1892 nationaliteit. Dit betekent dat moeder niet in het bezit was van het 
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Nederlanderschap toen haar zoon werd geboren in 1978. Het in 1990 geboren 
kind kan niet opteren, omdat zijn overleden vader niet optiegerechtigd is 
ingevolge artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i RWN. 

G 
 

Paragraaf 1, paragraaf 1.2 en paragraaf 1.3/6-1-o Toelichting ad artikel 6, eerste 
lid, aanhef en onder o, HRWN-CM worden gewijzigd en komen te luiden: 

Paragraaf 1. Algemeen 

Een vreemdeling (minderjarig of meerderjarig) die de optieverklaring aflegt, 
verkrijgt het Nederlan- derschap door de bevestiging, bedoeld in artikel 6, derde 
lid, RWN als cumulatief: 
− hij geadopteerd is bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak binnen het 
Koninkrijk; 
− hij minderjarig was op de dag van de adoptieuitspraak in eerste aanleg; 
− zijn adoptiefvader of adoptiefmoeder voldoet aan de voorwaarden in 

artikel 6, eerste lid, onder i of j en het Nederlanderschap heeft verkregen 
of had kunnen verkrijgen, als hij of zij niet was overleden; en 

− artikel 6, vierde lid is van toepassing op de optant die 16 jaar en ouder 
is: er mag geen vermoeden bestaan van gevaar voor de openbare orde 
(zie daarvoor bij artikel 6, vierde lid). 

Paragraaf 1.2. Eerst verkrijging van het Nederlanderschap door 

optiegerechtigde ouder 

Voorts eist onderdeel o dat eerst de optiegerechtigde adoptiefouder van het 
kind het Nederlander- schap verkrijgt. Daarna pas kan het kind gebruik maken 
van de optiemogelijkheid in onderdeel o. Alleen als deze optiegerechtigde 
adoptieouder is overleden en dus niet het Nederlanderschap heeft kunnen 
verkrijgen, kan er ook geopteerd worden. Voorwaarde is wel dat deze ouder 
aan alle voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j voldoet. Dit moet bij 
een overleden ouder dus ook onderzocht worden. 

Paragraaf 1.3. Vereiste documenten 

De optievoorwaarden kan de optant aan de hand van de volgende stukken 
aantonen: 
• een geldig identiteitsbewijs van de optant; 

• een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte van de optant of een 
uittreksel PIVA met historische gegevens; 

• een uittreksel PIVA met historische gegevens van zijn adoptiefvader 
of adoptiefmoeder, bedoeld onder i of j, van het kind; 

• een origineel afschrift van de rechterlijke uitspraak in een land van het 
Koninkrijk waarbij de adoptie is uitgesproken, tenzij de adoptie blijkt uit de 
geboorteakte of het PIVA uittreksel van de optant; en 

• een bewijs van het Nederlanderschap van de adoptiefouder en bewijzen 
waaruit volgt dat deze voldoet aan de voorwaarden van artikel 6 lid 1 onder 
i of j, of, als de ouder is overleden en het Nederlanderschap niet heeft 
kunnen verkrijgen, bewijzen waaruit volgt dat deze bij leven voldeed aan 
de voorwaarden van artikel 6 lid 1 onder i of j. 
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Voorbeeld 1 
 

Een kind, geboren in 1995 in Colombia, is in 1998 bij Arubaanse uitspraak 
geadopteerd door een echtpaar, in 1998 beiden van Surinaamse nationaliteit. 
De adoptiefmoeder heeft geopteerd voor het Nederlanderschap op grond van 
artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i RWN. Uit de overge- legde stukken, waar 
onder de adoptieuitspraak, blijkt dat een afstammingsrelatie tot stand is 
gekomen tussen adoptiefmoeder (en adoptiefvader) en het kind en dat zijn 
adoptiefmoeder inmiddels het Nederlanderschap heeft verkregen door de 
optie. Het kind kan opteren op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder 
o RWN. 

 

H 
 

Paragraaf 2.2.4.4/6-3 Toelichting ad artikel 6, derde lid, HRWN-CM wordt gewijzigd 

en komt te luiden: 

Paragraaf 2.2.4.4. Bereidheidsverklaring afstand 

Ten aanzien van de afstandsverplichting informeert de Gouverneur – voor zover 
mogelijk – de optant die een optieverzoek ex artikel 6, eerste lid, aanhef en 
onder e, RWN heeft ingediend of hij al dan niet behoort tot een 
uitzonderingscategorie dan wel redelijkerwijs niet van hem kan worden 
verlangd dat hij afstand doet van zijn oorspronkelijke nationaliteit. Indien geen 
van de uitzonderin- gen van toepassing is, dient de optant een verklaring te 
ondertekenen dat hij bereid is het mogelijke te zullen doen om bij of na de 
verkrijging van het Nederlanderschap zijn oorspronkelijke nationaliteit(en) te 
verliezen (artikel 6, zesde lid, BVVN). De bereidheidsverklaring is opgenomen 
als model 1.14-1a en model 1.14-1b. Deze laatste verklaring moet alleen 
ondertekend worden door onderdanen van Egypte, Zuid-Afrika, Oostenrijk, 
Georgië, Libië, Mauritanië, Oeganda en Sri Lanka. 

 

Indien de optant stelt dat afstand redelijkerwijs niet van hem kan worden 
verlangd, maar aan hem geen beroep toekomt op de in het tweede lid 
genoemde uitzonderingen, dan vraagt de Gouver- neur aan de Minister om 
advies over de vraag of afstand redelijkerwijs kan worden verlangd. Zie 
hiervoor de toelichting in de Handleiding bij artikel 6a, vierde lid, RWN. 

 

I 
 

Paragraaf 2.6/6-3 Toelichting ad artikel 6, derde lid, HRWN-CM wordt gewijzigd komt 
te luiden: 

Paragraaf 2.6. Administratieve verwerking van de bevestiging 

De Gouverneur zendt de volgende stukken in kopie (conform origineel) aan de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Directie Regulier Verblijf en 
Nederlanderschap, Postbus 4, 9560 AA TER APEL (Nederland): 
• de optieverklaring; 
• de bereidverklaring afleggen verklaring van verbondenheid; 
• de afgelegde verklaring omtrent verblijfsstatus en/of gedrag; 
• de gegevens betreffende de toelating (kopie verblijfsdocument, 

verblijfstitels uit de bevolkings- administratie en, in voorkomende gevallen, 
een bericht omtrent toelating); 

• de bevestiging met daarop onderaan de bevestiging vermeld: 
– de datum van uitreiking op de ceremonie; 
– de wijze van bekendmaking van de bevestiging; en 
– of de verklaring van verbondenheid is afgelegd en hoe (mondeling of 

schriftelijk). 
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Indien gebruik gemaakt wordt van een apart terugmeldformulier voor 
bovenstaande aanvullende gegevens dan dient dit formulier altijd tezamen 
met de bevestiging en overige stukken te worden toegezonden aan de IND. 

 

• de bereidheidsverklaring met betrekking tot het doen van afstand (indien van 
toepassing); 

• het volledig ingevulde uitwisselingsformulier als bedoeld in de 
Overeenkomst van Parijs van 10 september 1964 (indien van 
toepassing); en 

• het volledig ingevulde uitwisselingsformulier als bedoeld in het 
Memorandum of Understan- ding van 26 augustus 2008 (bij een 
persoon met de Surinaamse nationaliteit). 

Voornoemde stukken zijn nodig in verband met de opname van deze 
documenten in het nationali- teitenregister (artikel 12, eerste lid, BVVN) en om 
de afstandsprocedure van de optant (als van toepassing) te controleren. 
 

De Gouverneur stuurt ook een afschrift van de optieverklaring en van de 
bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap aan de Minister van 
Algemene Zaken van Curaçao of Sint Maarten (artikel 24, eerste lid, BVVN). 

 

Het algemene uitwisselingsformulier op grond van de Overeenkomst van Parijs 
 

Het uitwisselingsformulier als bedoeld in de Overeenkomst van Parijs van 10 
september 1964, betreffende het uitwisselen van gegevens met betrekking 
tot verkrijging van nationaliteit moet volledig worden ingevuld en verzonden 
naar het land waarvan men de nationaliteit bezit bij de verkrijging van het 
Nederlanderschap door een persoon met de nationaliteit van: België, 
Duitsland, Griekenland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk en Portugal (Model 
1.35). 

 

Noorwegen is vanaf 19 december 2019 niet langer partij bij Hoofdstuk 1 van 
het Verdrag van Straatsburg. Uitwisseling op grond van het Aanvullend 
Protocol bij het Verdrag van Straatsburg van 6 mei 1963 is sindsdien niet 
langer nodig. 

 

Het uitwisselingsformulier met Suriname 
 

Bij een persoon van Surinaamse nationaliteit voegt de Gouverneur een 
ingevuld formulier gebaseerd op het Memorandum of Understanding inzake 
wederzijdse uitwisseling van informatie betreffende de verkrijging en het 
verlies van de nationaliteit tussen Nederland en Suriname, ondertekend op 
26 augustus 2008 toe (model 1.35a). De Gouverneur maakt één 
uitwisselingsfor- mulier op per meerderjarige, die door optie het 
Nederlanderschap verkregen heeft en die voorheen de Surinaamse 
nationaliteit bezat. Minderjarige kinderen die hebben gedeeld in de 
verkrijging van het Nederlanderschap van de ouder door optie en die 
voorheen de Surinaamse nationaliteit bezaten, staan vermeld op het 
uitwisselingsformulier van de ouder. Bij zelfstandige verkrijging van het 
Nederlanderschap door optie van een minderjarige van Surinaamse 
nationali- teit wordt eveneens een uitwisselingsformulier opgemaakt. 

 

Let op! Als een persoon in het bezit is van een asielgerelateerde 
verblijfsvergunning wordt geen uitwisselingsformulier opgemaakt. 

 

Mee te sturen bij afstandsplichtige optanten 
 

Bij een optie op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN moet 
een bereidheidsver- klaring ingevuld worden. Deze verklaring moet naar de IND 
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worden gestuurd, zodat de optant kan worden geïnformeerd over zijn 
afstandsplicht en worden gecontroleerd dat de optant daadwerke- lijk afstand 
doet van zijn oorspronkelijke nationaliteit. 

 

De Gouverneur bevordert dat de verkrijging van het Nederlanderschap, 
eventueel vastgestelde namen en het eventuele verlies van de oorspronkelijke 
nationaliteit in de PIVA worden verwerkt. 

 

Bovendien wordt de vreemdelingendienst van de woonplaats van de optant 
door de Gouverneur op de hoogte gesteld. 

 

Als naamsvaststelling heeft plaatsgevonden, wordt zowel het OM als de 
betreffende ambtenaar van de burgerlijke stand op de hoogte gesteld. Dit 
geldt ook voor naamsvaststellingen die gevolgen hebben voor de namen van 
de kinderen van de optant, van welke kinderen in Curaçao of Sint Maarten bij 
de ambtenaar van de burgerlijke stand geboorteakten zijn opgemaakt. 

 

J 
 

Paragraaf 2.2/6-4 Toelichting ad artikel 6, vierde lid, HRWN-CM wordt gewijzigd en 
komt te luiden: 

Paragraaf 2.2 Weigering van de optiebevestiging wegens meervoudige 

huwelijken 

Optanten worden door de RWN impliciet geacht ingeburgerd te zijn; daarom 
stelt de wet niet expliciet aan hen een aanvullend inburgeringsvereiste. Wel 
mag van een optant des te meer worden verwacht dat zijn persoonlijke 
situatie in overeenstemming is met de openbare orde van Curaçao en Sint 
Maarten. Op het moment dat hij het Nederlanderschap verkrijgt, is de 
rechtssfeer van Curaçao en Sint Maarten volledig op hem van toepassing. 
Daarmee komt een einde aan de noodzaak van erkenning van een huwelijk 
dat naar het recht van Curaçao en Sint Maarten niet zou bestaan. Het is in 
strijd met de openbare orde om met meer dan één persoon door het 
huwelijk verbonden te zijn. Iemand die met meer dan één persoon door het 
huwelijk verbonden is, kan derhalve het Nederlanderschap niet verkrijgen. 
Er is dan sprake van gevaar voor de civielrechte- lijke openbare orde. 
De openbare orde van Curaçao en Sint Maarten verzet zich tegen het polygaam 
gehuwd zijn van Nederlanders. Het rechtsbeginsel van monogamie komt onder 
andere tot uiting in artikel 1:33 en artikel 1:69 van het Burgerlijk Wetboek van 
Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten. Deze artikelen bepalen respectievelijk 
dat een man slechts met een vrouw, de vrouw slechts met een man kan zijn 
getrouwd en dat een polygaam huwelijk nietig kan worden verklaard. Erkenning 
van buiten het Koninkrijk gesloten huwelijken geschiedt in Europees Nederland 
met ingang van 1 januari 2012 op grond van artikel 10:27 BW-NL tot en met artikel 
10:53 BW-NL. Het beginsel van monogamie komt ook tot uitdrukking in artikel 
10:28 BW-NL. Dit artikel verbiedt het voltrekken van een polygaam huwelijk in 
Europees Nederland voor zowel Nederlanders als vreemdelingen. 

In geval van het bestaan van meervoudige huwelijken (polygaam gehuwd) is de 
persoonlijke situatie van de optant niet in overeenstemming met de 
civielrechtelijke openbare orde van Curaçao en Sint Maarten en wordt op die 
grond de optiebevestiging geweigerd. 

De vraag of een optant mogelijk polygaam gehuwd is, doet zich het meest voor 
bij personen afkomstig uit islamitische landen die polygamie kennen, alsmede 
huwelijksontbinding door verstoting. Zie voor een overzicht van landen met een 
mogelijke indicatie van de mogelijkheid van polygamie en verstoting de bijlage 
bij dit artikellid. 
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Erkenning van echtscheiding 
 

De vraag of een in het buitenland uitgesproken verstoting in Curaçao en 
Sint Maarten als rechtsgeldige ontbinding van het huwelijk kan worden 
aangemerkt, zal de autoriteit of ambtenaar van Curaçao en Sint Maarten in 
beginsel moeten beantwoorden aan de hand van het eigen internationaal 
en interregionaal privaatrecht. 
Dit recht wordt gevonden in de verdragen waarbij Curaçao en Sint Maarten 
partij zijn. Daarnaast moet naar het nationaal internationaal privaatrecht 
worden gekeken. De Algemene Bepalingen der Wetgeving van Curaçao, het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en eventuele landsverorde- ningen 
die het conflictenrecht op een specifiek terrein regelen zijn in dit kader van 
belang. De Wet AB bepaalt dat het burgerlijk recht hetzelfde is voor hen die 
geen ingezetenen zijn als hen die ingezetenen zijn van Curaçao (lees: Curaçao 
en Sint Maarten) en dat de algemene verordeningen, betreffende de staat en 
de bevoegdheid der personen de ingezetenen van Curaçao (lees Curaçao en 
Sint Maarten) verbinden, ook wanneer zij zich buiten Curaçao (lees: Curaçao 
en Sint Maarten) bevinden (het domiciliebeginsel – artikel 5 en 7 Wet AB). Het 
internationaal privaatrecht kan ten slotte worden gevonden in rechterlijke 
uitspraken over specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld van de Hoge Raad). 
Als er geen aanknopingspunten in deze rechtsbronnen te vinden zijn, kan 
gezocht worden naar aanknopingspunten in het internationaal privaatrecht 
van landen met een rechtsstelsel vergelijk- baar met dat van Curaçao en Sint 
Maarten – bijvoorbeeld het Nederlandse internationaal privaat- recht. 

Verstoting 
 

Als de optant de nationaliteit bezit van een land waar polygamie mogelijk is, 
zal de Gouverneur aan de hand van de gegevens in de PIVA nagaan of sprake 
is (geweest) van eerdere huwelijken. Als uit de PIVA blijkt dat sprake is 
(geweest) van eerdere huwelijken zal moeten worden onderzocht of de 
ontbinding van het huwelijk naar het recht van Curaçao en Sint Maarten kan 
worden erkend. Het ligt op de weg van optant om aan de hand van 
documenten aan te tonen dat een eerder huwelijk naar het IPR van Curaçao 
onderscheidenlijk Sint Maarten c.q. interregionaal privaatrecht rechtsgeldig is 
ontbonden. De Gouverneur zal bij het afleggen van een optieverklaring aan 
een optant als hier bedoeld vragen of er nog sprake is van eerdere huwelijken 
die niet in de PIVA zijn opgenomen. Als dat het geval is, zal aan de hand van 
de door optant overgelegde documenten moeten worden onderzocht of dat 
huwelijk is ontbonden op een naar het recht van Curaçao onderscheidenlijk 
Sint Maarten erkende wijze. 

Beoordeling buitenlandse verstotingsakten 
 

Bij de behandeling van een optieverklaring kunnen moeilijkheden worden 
ondervonden die vaak verband houden met de beoordeling door ambtenaren 
van de PIVA van buitenlandse verstotings- akten. Het kan daarbij voorkomen 
dat de ongeldigheid van een verstoting jaren na inschrijving in de PIVA alsnog 
aan de betrokken persoon moet worden tegengeworpen. Het kan dan voor 
hem moeilijk zijn na zo’n lange tijd nog een bewijs van de rechtsgeldige 
verstoting van de vrouw te verkrijgen. De Gouverneur moet echter steeds de 
geldigheid van een eenzijdige verstoting aan de hand van het IPR van Curaçao 
onderscheidenlijk Sint Maarten toetsen. Daartoe worden hier enige richtlijnen 
gegeven. 
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Richtlijnen voor de beoordeling van de geldigheid van een eenzijdige verstoting 

 
Een ontbinding van het huwelijk die uitsluitend door een eenzijdige 
verklaring van één van de echtgenoten tot stand is gekomen wordt in 
Curaçao en Sint Maarten erkend als: 

 

1. er, conform het nationale recht van één van de echtgenoten, een 
verstotingsakte is opgemaakt en gehomologeerd in het land van herkomst 
of een ander land dat de verstoting kent. De verstotingsakte mag niet 
zijn opgemaakt door een consulaat van het land van herkomst. Is dit het 
geval, dan is geen geldige verstoting tot stand gekomen. Verklaart het 
consulaat dat een akte in het land van herkomst is opgemaakt, dan is dit 
onvoldoende bewijs; én 

2. de ontbinding ter plaatse waar zij geschiedde rechtsgevolgen heeft; met 
andere woorden de verstoting moet onherroepelijk zijn, hetgeen moet zijn 
aangetoond met stukken van – bijvoorbeeld – een rechtbank; én 

3. de andere echtgenoot heeft uitdrukkelijk of stilzwijgend ingestemd met 
de verstoting of zich erbij neergelegd. Dit blijkt slechts in incidentele 
gevallen uit de verstotingsakte. 

 

De instemming of berusting van de vrouw kan wel worden afgeleid uit onder 
meer de volgende omstandigheden: 

 

• de vrouw heeft zelf om inschrijving van de verstotingsakte in de BRP, PIVA 
of de bevolkingsre- gistratie gevraagd, of zij heeft verzocht om op haar 
Nederlandse huwelijksakte een latere vermelding betreffende de 
huwelijksontbinding te plaatsen; 

• de vrouw is blijkens een huwelijksakte – of een ander officieel document – 
hertrouwd. N.B. Een islamitische vrouw mag zelf geen polygaam huwelijk 
aangaan; 

• na de verstoting zijn uit de vrouw natuurlijke kinderen geboren, hetgeen 
blijkt uit het feit dat deze kinderen in de buitenlandse geboorteakte onder 
haar naam, althans niet onder de naam van de gewezen echtgenoot, 
staan vermeld; 

• de man heeft een document overgelegd, waaruit blijkt dat de vrouw 
instemt met de verstoting. Het enkele feit dat de vrouw aanwezig was bij 
de verstoting of homologatie dan wel daarbij was opgeroepen, is 
onvoldoende reden om haar instemming aan te nemen. De handtekening 
van de vrouw dient te zijn gelegaliseerd door een autoriteit van het land 
waar de vrouw de verklaring heeft afgelegd (eventueel kan – ter 
vergelijking met de handtekening op de verklaring van instemming – een 
kopie van de handtekening van de vrouw in haar paspoort worden 
meegestuurd). Een verklaring van de vrouw dat zij op de hoogte is van de 
verstoting is in dit verband overigens onvoldoende; 

• de man is hertrouwd ten overstaan van een Nederlandse ambtenaar van 
de burgerlijke stand. In dit geval wordt ervan uitgegaan dat die 
ambtenaar de verstoting op geldige grond heeft erkend; 

• de verstotingsakte vermeldt dat de vrouw om verstoting heeft verzocht én 
voor die verstoting is een vergoeding (‘khul’) aan de man toegezegd. Die 
vergoeding kan bijvoorbeeld blijken uit de omstandigheid dat zij afstand 
heeft gedaan van bepaalde rechten die zij gewoonlijk na de verstoting 
heeft, zoals het recht op betaling van het restant van de bruidsgift (‘mahr’ 
of ‘sadaq’ geheten), het recht op alimentatie, zij kan de feitelijke zorg voor 
de kinderen aan de man hebben overgedragen, zij kan ook verplichtingen 
op zich hebben genomen, zoals de betaling van het onderhoud van de 
kinderen. In geval van een ‘khul’ is de verstoting steeds onherroepe- lijk. In 
vertalingen van verstotingsakten wordt de verstoting (‘talaq’) soms ten 
onrechte vertaald met ‘echtscheiding’ of ‘divorce’. Of er sprake is van een 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 08                                      Datum: 14 April 2022 

   P a g i n a  | 57 
 

rechterlijke ontbinding van het huwelijk zal uit de inhoud van de akte, 
maar niet uit het enkele woord ‘echtscheiding’ of ‘divorce’ moeten blijken; 

• de verstotingsakte vermeldt dat de vrouw, optredend als 
vertegenwoordiger van de man, zichzelf verstoot. 

De hierboven gegeven criteria zijn uiteraard vatbaar voor rechterlijke 
toetsing. De hierboven genoemde lijst van omstandigheden, waaruit de 
instemming of de berusting blijkt, is niet limitatief. Er kunnen andere feitelijke 
omstandigheden zijn die er mede op wijzen dat de vrouw zich bij de verstoting 
heeft neergelegd. 
Met betrekking tot de in deze paragraaf genoemde documenten afkomstig 
van buiten het Koninkrijk geldt ook hier dat deze pas na legalisatie of 
voorzien van een apostille in het rechtsver- keer van Curaçao en Sint 
Maarten kunnen worden gebruikt en geaccepteerd (zie toelichting op artikel 
6, derde lid RWN, paragraaf 2.2.5.4). 

K 
 

Paragraaf 2.2/8-1-d Toelichting ad artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, HRWN-
CM wordt gewijzigd         en komt te luiden: 

Paragraaf 2.2. Volledige vrijstelling van de naturalisatietoets 

In artikel 3 BNT zijn de gronden voor vrijstelling van de naturalisatietoets 
opgenomen. Op delen zijn deze ontleend aan de in het Europese deel van 
Nederland geldende Wet inburgering, maar van toepassing in het gehele 
Koninkrijk. In de praktijk zullen verschillende van de hieronder genoemde 
gronden niet voorkomen bij verzoeken in Curaçao of in Sint Maarten. 
De verzoeker kan een beroep doen op een vrijstellingsgrond als genoemd in 
artikel 3 BNT. Hij moet aantonen dat hij behoort tot een van de volgende 
categorieën vrijgestelde personen: 

 

1. Molukkers, die op grond van de Wet van 9 september 1976 (Stb. 1976, 
468) bij de toepassing van de Nederlandse wetgeving worden behandeld 
als Nederlander en op grond daarvan als voldoende ingeburgerd 
worden beschouwd; 

2. Degene die, na onderwijs te hebben gevolgd in de Nederlandse taal of in 
de taal die daarnaast in Curaçao of in Sint Maarten gangbaar is, te weten 
Papiaments in Curaçao en Engels in Sint Maarten, en is in het bezit van 
een op wettelijke basis uitgereikt diploma of getuigschrift van afronding 
van een opleiding van wetenschappelijk onderwijs, hoger onderwijs, 
algemeen voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of leerlingwezen. De 
verzoeker die onderwijs heeft gevolgd in het Papiaments in Curaçao of in 
het Engels in Sint Maarten, is slechts volledig vrijgesteld van de 
naturalisatietoets als hij tevens heeft aangetoond dat hij in een vak Neder- 
lands is onderwezen en voor dat vak een voldoende heeft behaald (artikel 
3, eerste lid onder b BNT). De verzoeker bezit dan bijvoorbeeld een: 
• getuigschrift Wetenschappelijk Onderwijs of Hoger 

beroepsonderwijs, uitgereikt op grond van de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 

• diploma voortgezet (middelbaar) onderwijs, uitgereikt op 
grond van de Wet op het voortgezet onderwijs; 

• diploma beroepsonderwijs, uitgereikt op grond van de Wet educatie 
beroepsonderwijs; 

• diploma leerlingwezen, uitgereikt op grond van de Wet educatie 
beroepsonderwijs of de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs; 

• diploma of getuigschrift, uitgereikt op een wettelijke basis anders 
dan een onderwijswet, nadat onderwijs is gevolgd in de 
Nederlandse taal of het Papiaments in Curaçao of het Engels in Sint 
Maarten; 
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3. Degene die in het bezit is van een diploma staatsexamen 
Nederlands als Tweede taal, programma I of II; 

4. Degene die in het bezit is van een Certificaat Inburgering als bedoeld in 
artikel 13, tweede lid, van de (voormalige) Wet inburgering nieuwkomers 
(WIN-certificaat). Het WIN-certificaat is alleen vrijstellend als zowel voor 
de vier taalonderdelen als voor het onderdeel Maatschappij Oriëntatie 
een voldoende resultaat is behaald. Hierbij is het volgende van belang: 
a. De vier taalonderdelen 

Voor elk van de onderdelen ‘Luisteren’, ‘Spreken’, ‘Lezen’ en 
‘Schrijven’ moet ten minste minimaal niveau 2 van de eindtermen 
Referentiekader Nederlands als Tweede Taal zijn gehaald. Staat er, al is 
het maar één keer, ‘op weg naar 2’ (of een lager of helemaal geen 
niveau), dan is niet het vereiste niveau gehaald. De niveaus moeten 
in ieder geval zijn vermeld op de bij het WIN-certificaat over te leggen 
ROC-verklaring. De niveaus van de vier taalonderdelen kunnen ook nog 
op het WIN-certificaat zelf zijn vermeld. In dat laatste geval moeten de 
niveaus op de ROC-verklaring en op het WIN-certificaat exact hetzelfde 
zijn. 

b. Het onderdeel Maatschappij Oriëntatie 
Naast ten minste niveau 2 voor elk van de vier taalonderdelen moet 
voor het onderdeel Maatschappij Oriëntatie niveau 2 van de 
Kwaliteitsstructuur Educatie (KSE) zijn gehaald. Voor Maatschappij 
Oriëntatie kan een niveau zijn aangegeven, maar meestal wordt een 
scoringspercentage vermeld. De verzoeker moet dit altijd aantonen 
met de bij het WIN- certificaat behorende ROC-verklaring. Op het 
certificaat staat soms het niveau, soms het scoringspercentage, en 
soms is helemaal niets ingevuld. 
Als op de onderliggende verklaring van het ROC geen niveau wordt 
vermeld voor het onderdeel Maatschappij Oriëntatie, maar wel een 
scoringspercentage, dan geldt het volgende. Niveau 2 KSE is in de 
periode tot en met 31 augustus 2001 behaald bij een percentage van 
85 of hoger. Vanaf 1 september 2001 is niveau 2 KSE behaald bij een 
percentage van 80 of hoger. Omdat WIN-certificaten soms erg laat na 
de verklaring van het ROC zijn afgegeven, is de datum van de ROC-
verklaring bepalend voor de vaststelling welk percentage moet zijn 
behaald om niveau 2 KSE te hebben gehaald. 

5. Degene die beschikt over een beschikking van het College van 
Burgemeesters en Wethouders als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van 
de (voormalige) Wet inburgering nieuwkomers. De verzoeker moet 
hiertoe de originele beschikking overleggen. In deze beschikking wordt 
ten aanzien van de verzoeker besloten het vaststellen van een 
inburgeringsprogramma achterwege te laten, omdat tijdens het 
inburgeringsonderzoek aannemelijk was geworden dat de verzoeker de 
kennis, het inzicht en de vaardigheden die hij door het deelnemen aan 
een inburgeringsprogramma zou kunnen verwerven, al in voldoende 
mate op een andere wijze heeft verworven (artikel 3, eerste lid, aanhef 
en onder e, BNT). 

6. Degene die een toets als bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de (voormalige) 
Wet inburgering nieuwkomers met goed gevolg heeft afgelegd, als gevolg 
waarvan hij beschikt over een besluit       inhoudende dat de vaststelling van 
het inburgeringsprogramma achterwege wordt gelaten (artikel 3, eerst 
lid, aanhef en onder f, BNT). 

7. Degene die beschikt over een beschikking van het College van 
Burgemeesters en Wethouders  als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder 
a, van de (voormalige) Wet inburgering nieuwkomers. De verzoeker moet 
hiertoe de originele beschikking overleggen. In deze beschikking wordt 
ten aanzien van de verzoeker vastgesteld dat hij wegens psychische of 
lichamelijke redenen voor onbepaalde duur is ontheven van de 
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verplichting een inburgeringsprogramma te volgen (artikel 3, eerste lid, 
aanhef en onder g, BNT). 

8. Degene die beschikt over een inburgeringsdiploma (alle onderdelen 
minimaal op niveau A2) als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Wet 
inburgering, zoals dat luidde tot 1 januari 2013 of een diploma (alle 
onderdelen minimaal op niveau A2) als bedoeld in artikel 7, vierde lid, 
aanhef en onder g, van de Wet inburgering. 

9. Degene die in het bezit is van het document dat wordt uitgereikt nadat 
de Korte Vrijstellings- toets, bedoeld in artikel 2.7 van het Besluit 
inburgering met goed gevolg is afgelegd, zoals die tot 1 januari 2013 gold. 
Hieruit moet blijken dat betrokkene niveau B1 van het Europese Raamwerk 
voor Moderne Vreemde talen heeft gehaald. 

10. Degene die tenminste acht jaren tijdens de leerplichtige leeftijd in het 
Europese deel van Nederland heeft verbleven. De leerplichtige leeftijd 
vangt aan op de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin 
de leeftijd van vijf jaar is bereikt en eindigt aan het einde van het schooljaar 
waarin de leeftijd van 16 jaar is bereikt. Voor de onderhavige vrijstelling van 
de naturalisatietoets is het voldoende als wordt vastgesteld dat 
betrokkene in de periode die is gelegen tussen zijn vijfde en zestiende 
verjaardag, ten minste acht jaar in Europees Nederland heeft gewoond. De 
verzoeker kan dit aantonen door een afschrift uit de BRP of een daaraan 
voorafgaande bevolkingsboekhouding (bijvoorbeeld het 
Vestigingsregister) waaruit blijkt dat hij ten minste acht jaren tijdens de 
leerplichtige leeftijd woonachtig was in Europees Neder- land. 
Voor de toepassing van deze vrijstellingsgrond is niet vereist dat het hierbij 
om een ononder- broken inschrijving van acht jaar gaat; ook de betrokken 
persoon die tijdens de leerplichtige leeftijd bijvoorbeeld twee perioden 
van vier jaar ingeschreven was, is vrijgesteld. Ook is niet vereist dat het 
om legaal verblijf gaat. 

11. Degene die in het bezit is van een diploma of getuigschrift, vergelijkbaar 
diploma of een ander document zoals genoemd onder punt 2, behaald in 
het Nederlandstalig onderwijs in België, mits een voldoende is behaald 
voor het vak Nederlands. 

12. Degene die in het bezit is van een diploma of getuigschrift, vergelijkbaar 
diploma of een ander document zoals genoemd onder punt 2, behaald in 
het Nederlandstalig onderwijs in Suriname, mits een voldoende is behaald 
voor het vak Nederlands. 

13. Degene die in het bezit is van het diploma van het Europees 
baccalaureaat van de Europese school (Trb. 1957, 246), voorzover dat 
baccalaureaat het vak Nederlands als eerste of tweede taal omvat en voor 
dat vak een voldoende is behaald. 

14. Degene die in het bezit is van het getuigschrift International 
baccalaureaat Middle Years Certificate, International General Certificate of 
Secondary Education (IGCSE Certificaat) of International Baccalaureaat, 
als daartoe een cursus Engels-Nederlandstalig of een cursus 
Internationaal Baccalaureaat met daarin het vak Nederlands is gevolgd 
en voor het vak een voldoende is behaald. Bij het IGCSE Certificaat 
betekent de waardering A t/m G een voldoende voor het vak Nederlands. 
De vermelding Ungraded betekent een onvoldoende voor het vak 
Nederlands. 

15. Degene die in het bezit is van het certificaat Naturalisatietoets als bedoeld 
in artikel 5, eerste lid, van het Besluit naturalisatietoets, zoals dit luidde 
voor 1 april 2007. Hieruit moet blijken dat betrokkene is geslaagd voor de 
volgende vijf onderdelen: kennis van staatsinrichting en maatschappij; 
spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid. 

Om voor bovengenoemde vrijstellingsgronden in aanmerking te komen, 
overlegt de verzoeker bij zijn verzoek om naturalisatie het originele diploma 
en in het geval vereist is dat voor het vak Nederlands een voldoende is 
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behaald, een door de onderwijsinstelling gewaarmerkte cijferlijst waaruit 
blijkt dat een voldoende is behaald voor dat vak. 

 

In Sint Maarten is het sinds 2021 ook mogelijk dat naast het originele 
schooldiploma van een Engelstalige opleiding een door het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport van Sint Maarten vastgesteld 
certificaat taalbeoordeling ‘Nederlands Niveau Certificaat’, uitgereikt door 
de Dienst Examens, wordt overgelegd als bewijsstuk van het hebben 
gevolgd van een vak Nederlands tijdens de schoolopleiding. Als op het 
Certificaat bij iedere taalvaardigheid een taalbeheer- singsniveau van A2 of 
hoger is vermeld, dan is dat te beschouwen als een voldoende voor het vak 
Nederlands. Als het ‘Nederlands niveau certificaat’ niet bij alle 4 
taalvaardigheden ten minste A2 heeft staan, is geen sprake van toepassing 
van art. 3,1,b BNT. 

 

De verzoeker is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de documenten 
en, als van toepas- sing, voor de vertalingen en legalisatie of apostille van 
de stukken. Als de documenten zijn opgesteld in een andere taal dan het 
Nederlands, Engels, Duits of Frans, dan moet de verzoeker zelf ervoor zorgen 
dat de stukken worden vertaald door een beëdigd vertaler. Deze vertaling 
moet gehecht zijn aan het originele (afschrift van het) document. De op dit 
moment geldige legalisatie- circulaire is van toepassing. 
Voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek om 
naturalisatie beoordeelt de Gouverneur summier of het overgelegde 
document dat recht op vrijstelling kan geven origineel is, of de personalia 
overeenkomen met die van verzoeker en of de inhoud juist is. Als hij van 
oordeel is dat het document origineel is, de inhoud klopt en de personalia juist 
zijn, neemt hij deze stukken in ontvangst. Het verzoek om naturalisatie wordt 
op dat moment in behandeling genomen. De Gouverneur maakt een kopie 
van het document en voegt die met de gedateerde en door of namens hem 
ondertekende aantekening ‘kopie van origineel’ in het dossier. Het origineel 
geeft hij terug aan verzoeker. Hij stelt een advies op waarin hij de IND meedeelt 
dat de verzoeker naar zijn oordeel is vrijgesteld van de naturalisatietoets en 
stuurt het advies met de kopie van het overge- legde document mee in het 
dossier aan de IND. In deze gevallen wordt uiteraard geen Certificaat 
Naturalisatietoets verlangd. 
Als de Gouverneur in dit stadium twijfelt aan de echtheid van het overgelegde 
document of aan de juistheid van de personalia of de inhoud, deelt hij dit mee 
aan verzoeker en stelt hem ervan in kennis dat hij het document en de 
gegevens, ná het in behandeling nemen van het verzoek om naturalisatie, nader 
zal onderzoeken. De Gouverneur neemt het verzoek – als de verzoeker dit nog 
steeds wenst in te dienen – wel in behandeling. Als de Gouverneur onmiddellijk 
vaststelt dat het overgelegde document niet origineel is of de personalia niet 
overeenkomen met die van de verzoeker wordt hem ontraden een verzoek in te 
dienen. In dat geval wordt er conform deel 2.1.2 gehandeld. 
In het geval de Gouverneur, ná het in behandeling nemen van het verzoek, de 
echtheid van het document of de juistheid van de gegevens op het 
overgelegde document nader wil onderzoeken, wint hij daarover advies in 
van het ETE dan wel van de Dienst Examens Sint Maarten. In dat geval wordt 
het originele document tijdelijk ingenomen. Als het contact met het ETE dan 
wel de Dienst Examens Sint Maarten leidt tot de vaststelling dat de gegevens 
op het document niet juist zijn of het document zelf niet authentiek is, 
vermeldt hij dat op het adviesblad. De verklaring van het ETE dan wel de 
Dienst Examens Sint Maarten en een kopie van het document zelf, worden 
in het dossier gevoegd dat aan de IND wordt verzonden. 
Als het contact met het ETE dan wel de Dienst Examens Sint Maarten leidt 
tot de vaststelling dat de gegevens juist zijn en het document echt is, maakt 
de Gouverneur een kopie van het door de verzoeker overgelegde document 
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en voegt hij die kopie met de gedateerde en door of namens hem 
ondertekende aantekening ‘kopie van origineel’ in het dossier van verzoeker, 
met daarbij de aantekening over de visie van het ETE dan wel de Dienst 
Examens Sint Maarten. 
De Gouverneur stuurt het hele dossier op aan de IND. In zijn advies 
wordt opgenomen of de verzoeker naar zijn oordeel is vrijgesteld van 
de naturalisatietoets. 
In het geval dat de verzoeker alleen een kopie van de hierboven genoemde 
documenten kan overleggen, komt hij alleen in aanmerking voor vrijstelling 
als hij een recente verklaring van de leiding van het betrokken 
onderwijsinstituut overlegt waaruit blijkt dat de kopie overeenstemt met het 
door dat instituut afgegeven originele getuigschrift of diploma. In het geval 
van een overge- legde verklaring als hiervoor bedoeld, neemt de Gouverneur 
ter verificatie contact op met het instituut dat de verklaring heeft afgegeven. 
Als de Gouverneur tot de conclusie komt dat de kopie of de verklaring (of beide 
documenten) niet authentiek zijn, neemt hij dit op in zijn advies. Als het contact 
met het instituut waar de opleiding is gevolgd leidt tot de vaststelling dat de 
gegevens juist zijn en het document echt is, neemt de Gouverneur de kopie 
van het document en de begelei- dende verklaring van het desbetreffende 
instituut op in het dossier. Het hele dossier stuurt hij op aan de IND. In het 
advies wordt nu ook opgenomen dat betrokkene naar het oordeel van de 
Gouverneur is vrijgesteld van de naturalisatietoets. Wordt een dergelijke 
verklaring niet afgelegd, dan moet de verzoeker de naturalisatietoets afleggen. 

L 
 

Paragraaf 2.3/8-1-d Toelichting ad artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, HRWN-
CM wordt gewijzigd en komen te luiden: 

Paragraaf 2.3. Ontheffing van de naturalisatietoets 

Een naturalisatieverzoek wordt niet afgewezen wegens het niet behalen van 
de naturalisatietoets, als de verzoeker ten behoeve van Onze Minister heeft 
aangetoond dat: 
 
a. de verzoeker door een psychische of lichamelijke belemmering, dan 

wel een verstandelijke handicap, niet binnen vijf jaar in staat is de 
naturalisatietoets te behalen; of 

b. het op grond van door de verzoeker geleverde inspanningen voor 
hem redelijkerwijs niet mogelijk is de naturalisatietoets te behalen 
(zie artikel 4 BNT). 

 

Voor het toepassen van artikel 4 BNT moet de verzoeker aantonen dat: 
• hij door een lichamelijke of psychische belemmering dan wel een 

verstandelijke handicap, niet in staat is om binnen vijf jaar de 
naturalisatietoets te halen (paragraaf 2.3.1 / medische belemmering); of 

• het ondanks geleverde inspanningen voor hem redelijkerwijs niet 
mogelijk is de naturalisatie- toets te halen (paragraaf 2.3.2 / geleverde 
inspanningen). 

 

Paragraaf 2.3.1. Beleid en procedure bij beroep op ontheffing van de 
naturalisatietoets wegens een belemmering 

Relevante bepaling: Artikel 10 van de Regeling naturalisatietoets 
Curaçao 2011. Relevante bepaling: Artikel 10 van de Regeling 
naturalisatietoets Sint Maarten 2011. 

 

Beleidskader medische belemmering 
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De verzoeker om naturalisatie die aantoont dat hij een zodanige psychische 
of lichamelijke belemmering dan wel een zodanige verstandelijke handicap 
heeft, dat hij binnen vijf jaar niet in staat is de naturalisatietoets af te leggen, 
is ontheven van het afleggen van de naturalisatietoets. 

 

Waarvan is betrokkene concreet ontheven? 
 

Verzoeker is ontheven van de volledige toets (zie Stb. 2007, nr. 15, blz. 10), als 
hij fysiek niet in staat is om (een of meer delen van) de naturalisatietoets af te 
leggen en/of binnen vijf jaar te halen vanwege een: 
– medische belemmering (bijvoorbeeld doofheid, blindheid, spraakstoornis); 

of 
– geestelijke belemmering (bijvoorbeeld een psychische belemmering zoals 

schizofrenie dan wel een verstandelijk handicap zoals bijvoorbeeld een 
laag IQ). 

 

Te volgen procedure 
 

Een beroep op deze ontheffingsmogelijkheid vangt alleen aan met een 
verwijzing van betrokkene door de Gouverneur naar de aangewezen medisch 
adviseur. Voor een medisch advies dat de belemmering of handicap aantoont, 
kan de naturalisatieverzoeker alleen terecht bij de aangewezen adviserende 
instantie. 
In Curaçao is de Stichting Arbo Consult aangewezen als adviserende instantie 
(Stcrt. 2012, nr. 197). Tot 1 april 2026 is in Sint Maarten Dutch Quarter Clinic 
aangewezen als adviserende instantie (Stcrt. 2021, nr. 36129). 

 

Als de medisch adviseur van oordeel is dat sprake is van een belemmering of 
handicap, legt hij dit vast in een medisch advies. Het advies wordt door de 
medisch adviseur rechtstreeks naar betrokkene gestuurd. Het medisch advies 
is als model 2.26 opgenomen in de Handleiding. In het advies dienen de 
volgende gegevens ingevuld te zijn: persoonlijke gegevens van betrokkene, de 
naam van de medische adviseur, onderzoeksactiviteiten, probleemanalyse, 
conclusie en advies. 
Medische adviezen opgemaakt anders dan conform dit model, dan wel 
onvolledige adviezen, worden niet geaccepteerd. 

 

De verzoeker overlegt dit advies bij de indiening van zijn verzoek om 
naturalisatie. Het advies mag bij de indiening van het verzoek om naturalisatie 
niet ouder zijn dan zes maanden. 

 

Handelwijze Gouverneur 
 

In de voorlichtende sfeer wijst de Gouverneur betrokkene op het feit dat het 
medisch advies afkomstig moet zijn van de daarvoor aangewezen medisch 
adviseur. 
De Gouverneur kan zonder nadere inhoudelijke controle afgaan op het 
medisch advies en op het adviesblad naturalisatie bij ‘inburgering’ 
aantekenen dat ontheffing van het examen wordt geadviseerd. Mocht het 
advies niet conform het advies (model 2.26) of onvolledig zijn, dan 
adviseert de Gouverneur betrokkene een nieuw advies te krijgen. Wenst 
betrokkene toch een verzoek om naturalisatie in te dienen, onder 
overlegging van een advies dat onvolledig of onduidelijk is, dan wordt op 
het adviesblad naturalisatie bij inburgering ‘niet akkoord’ aangete- kend. 
Overleg met de IND inzake overgelegde adviezen is voor Gouverneur altijd 
mogelijk. 
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Paragraaf 2.3.2. Beleid en procedure bij beroep op het ondanks 
geleverde inspanning redelijkerwijs niet in staat kunnen worden 
geacht het examen te behalen 

Relevante bepalingen: Artikel 11 van de Regeling naturalisatietoets 
Curaçao 2011; Artikel 11 van de Regeling naturalisatietoets Sint 
Maarten 2011. 

2.3.2.1 Beleidskader doelgroep en voorwaarden regeling 

Curaçao: 
 

Het gaat hier alleen om een verzoeker die: 
1. niet-gealfabetiseerd is in zijn eigen taal/schrift; en 
2. in Curaçao in de drie jaar voorafgaand aan dit beroep op geleverde 

inspanningen ten minste 600 uur heeft deelgenomen aan een taalcursus 
Papiaments en op die wijze heeft geprobeerd te leren lezen en schrijven in 
het Latijnse schrift; en 

3. van wie, gezien zijn leeftijd en overige omstandigheden, in een gesprek 
bij Fundashon Pro Alfa is beoordeeld dat niet kan worden verwacht dat hij 
(nog) Papiaments leert lezen en schrijven op niveau A2 van het Europees 
Raamwerk voor moderne vreemde talen. Is betrokkene 65 jaar of ouder 
dan blijft het gesprek achterwege. 

Sint Maarten: 
 

Het gaat hier alleen om een verzoeker die: 
1. niet-gealfabetiseerd is in zijn eigen taal/schrift; en 
2. in Sint Maarten in de drie jaar voorafgaand aan dit beroep op geleverde 

inspanningen ten minste 600 uur heeft deelgenomen aan een taalcursus 
Engels en op die wijze heeft geprobeerd te leren lezen en schrijven in het 
Latijnse schrift; en 

3. van wie, gezien zijn leeftijd en overige omstandigheden, in een gesprek 
bij de Dienst Examens Sint Maarten is beoordeeld dat niet kan worden 
verwacht dat hij (nog) Engels leert lezen en schrijven op niveau A2 van 
het Europees Raamwerk voor moderne vreemde talen. Is betrok- kene 65 
jaar of ouder dan blijft het gesprek achterwege. 

 

Let op! De voorwaarden 1 en 2 worden hier direct onder nader toegelicht. 
Voorwaarde 3 wordt nader toegelicht in paragraaf 2.3.2.3 “Rol van en 
procedures bij de aangewezen advies.” 

 

Waarvan is betrokkene concreet ontheven? 
 

Betrokkene is ontheven van de volledige naturalisatietoets (zie Stb. 2007, nr. 15, 
blz. 10). 

 

Toelichting op de hierboven onder 1 en 2 

gestelde voorwaarden  

Ad 1 Beleidskader niet-gealfabetiseerd in zijn 

eigen taal/schrift 

Iemand is ‘niet-gealfabetiseerd’ in het kader van de naturalisatietoets als hij 
zijn eigen taal niet heeft leren schrijven en lezen omdat hij in zijn 
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herkomstland niet naar school is geweest of de laagste schoolopleiding daar 
niet heeft volgemaakt. Het laatste wordt aangenomen als iemand voor of op 
zijn twaalfde jaar van school is gegaan. Met de laagste schoolopleiding is het 
basison- derwijs van een land bedoeld. 

 

Anders gealfabetiseerd: geen ontheffingsmogelijkheid 
 

Beheerst iemand wel het schrift van zijn eigen taal (bijvoorbeeld betrokkene 
kan Arabisch, Chinees of Urdu schrijven), maar beheerst hij niet het Latijnse 
schrift, dan kan hij niet als ‘niet- gealfabetiseerd’ worden beschouwd. 
Betrokkene beheerst immers de kunst van het schrijven. 
Onderwijsdeskundigen spreken in dat geval van ‘anders’ gealfabetiseerd zijn. 

 

Een verzoeker die ‘anders’ gealfabetiseerd is, kan geen ontheffing krijgen van 
de naturalisatietoets. Er hoeft dan ook geen gesprek plaats te vinden naar het 
vermogen van deze verzoeker om het Papiaments, respectievelijk het Engels 
(voor respectievelijk Curaçao en Sint Maarten) nog op het niveau voor de 
naturalisatietoets te leren lezen en schrijven, want betrokkene komt niet in 
aanmerking voor deze regeling. 

 

Niet-gealfabetiseerd: wel ontheffingsmogelijkheid 
 

Heeft iemand in zijn eigen land niet de aldaar gebruikelijke basisopleiding 
(lagere school) afgerond, dan wordt hij in het kader van de naturalisatietoets 
als niet-gealfabetiseerd beschouwd. 
 
Om die reden verklaart betrokkene op model 2.27 dat hij in het herkomstland 
(of het land/de landen waar hij woonde tussen zijn zesde en dertiende jaar 
niet naar school is geweest dan wel voor zijn dertiende van school te zijn 
gegaan. 
Onder deze omstandigheden moet een ‘beperkt leervermogen’ in de zin van 
‘beperkte studievaar- digheden als gevolg van gebrek aan educatie’ worden 
verondersteld. Iemand die nooit geleerd heeft om ‘te leren’ bezit, in deze 
context, een ‘beperkt leervermogen’. Mogelijkerwijs kan betrok- kene enigszins 
in zijn eigen taal en (al dan niet) in het Papiaments (voor Curaçao), Engels 
(voor Sint Maarten) en/of het Nederlands enige woorden lezen en schrijven, 
toch is betrokkene te beschouwen als niet-gealfabetiseerd. Van een ieder die 
op model 2.27 aangeeft dat hij tussen zijn zesde en dertiende jaar in het 
herkomstland in het geheel niet naar school is geweest of dat hij voor zijn 
dertiende van school is gegaan, wordt als uitgangspunt aangenomen dat hij 
in zijn eigen taal niet kan lezen en schrijven. Betrokkene hoeft hiervoor geen 
stukken te overleggen. 

Let op! Mogelijk is de verzoeker tijdens de jeugd niet of kort naar school zijn 
geweest, als gevolg van een nog steeds voortdurende psychische of 
lichamelijke belemmering, dan wel een verstande- lijke handicap. In dat geval 
dient betrokkene een beroep te doen op een medische belemmering, zoals 
bedoeld in artikel 10 van de betreffende Regeling naturalisatietoets. 

 

Contra-indicaties dat betrokkene wel is gealfabetiseerd 
 

De eigen verklaring van ongeletterdheid door betrokkene moet natuurlijk wel 
stroken met de dagelijkse activiteit van betrokkene en daarnaar zal dan ook 
worden gevraagd. De vraag of het aannemelijk is dat een ongeletterde een goede 
invulling kan geven aan het type verblijfsrecht dat betrokkene heeft, komt ook 
aan de orde. Alleen als aannemelijk is dat betrokkene in het dagelijkse leven 
functioneert zonder daarbij te hoeven lezen en schrijven wordt model 2.27 
ingevuld. 
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Blijkt evenwel later toch dat betrokkene in een eerdere procedure anders heeft 
verklaard of indien anderszins blijkt dat betrokkene toch niet voldeed aan de 
hierboven vermelde beleidscriteria, dan wordt bij de beslissing op het verzoek 
om naturalisatie gemotiveerd van het advies van Fundashon Pro Alfa of de 
Dienst Examens Sint Maarten afgeweken. Ook bestaat tot twaalf jaar na de 
naturalisatie de mogelijkheid om op grond van artikel 14, 1 RWN het 
Nederlanderschap in te trekken. 

 

Ad 2 Beleidskader en controle drie jaar inspanningen in Curaçao of Sint 
Maarten om te leren lezen en schrijven in het Latijnse schrift. 

 

Betrokkene dient bij de Gouverneur aan de hand van certificaten of verklaringen 
van (bij voorkeur onderwijs-)instellingen aan te tonen dat hij zich heeft 
ingespannen om gealfabetiseerd in het Latijnse schrift te raken. Het moet 
wel ten minste gaan om één of meer leergangen of cursussen Papiaments of 
Engels, voor respectievelijk Curaçao en Sint Maarten (inclusief lezen en 
schrijven) in georganiseerd verband, bij voorkeur bij een onderwijsinstelling, 
maar het kan ook gaan om welzijnswerk, een cursus bij of via het 
arbeidsbureau of een cursus bij buurt- of clubhuis. 

 

Als model 2.27 moet worden ingevuld na 1 april 2022 geldt bovendien het 
volgende 

 

Alleen als betrokkene aantoont dat hij/zij in de drie voorafgaande jaren één of 
meer leergangen of cursussen heeft gevolgd, wordt model 2.27 ingevuld. Uit 
de stukken moet tevens blijken dat het gaat om ten minste in totaal 600 les- 
en leeruren taalcursus Papiaments of Engels (voor respectie- velijk Curaçao en 
Sint Maarten). Het aantal uren dat een leergang of cursus bevat, staat vaak in 
het onderwijsmateriaal van de cursusinstelling. De stukken die betrokkene 
hiervoor overlegt, worden later bij het naturalisatieverzoek gevoegd. 

 

Drie jaren voorafgaande aan het invullen van model 2.27 
 

Er is gekozen voor een periode van drie jaren voorafgaande aan het moment 
waarop model 2.27 wordt ingevuld voor de vraag wanneer de te leveren 
inspanning van ten minste 600 uur deelname aan een alfabetiseringscursus 
moet hebben plaatsgehad. Daarmee is niet gezegd dat in ieder van die drie 
jaar een of meer alfabetiseringsuren moeten zijn gevolgd. De ten minste 600 
uren kunnen ook in het jaar van of direct voorafgaande aan het invullen van 
model 2.27 zijn volgemaakt. De reden voor het stellen van deze voorwaarde 
is dat in het geval van een alfabetiseringspoging van langer dan drie jaar 
geleden het niet plausibel is dat aan de alfabetisering is gewerkt met het oog 
op het kunnen halen van de naturalisatietoets en het daarmee op reguliere 
wijze kunnen voldoen aan een wettelijke voorwaarde tot naturalisatie. Onder 
die omstandigheid ontbreekt het directe verband tussen de (ooit) geleverde 
inspanning en de naturalisatietoets, zoals deze is bedoeld in artikel 4, eerste 
lid en onder b BNT. 
 
Leren lezen en schrijven in de in de taal die op het eiland van hoofdverblijf 
gangbaar is 

 
Sprake moet zijn van ten minste 600 uur deelname aan een 
alfabetiseringscursus in de taal die op het eiland van hoofdverblijf gangbaar 
is. Ook om beter in de samenleving te kunnen functioneren, mag worden 
verwacht dat de alfabetiseringscursus in het Papiaments of Engels (voor 
respectieve- lijk Curaçao en Sint Maarten) zal worden gevolgd. Het volgen 
van een eventuele alfabetiserings- cursus in het Nederlands, een taal die in 
het dagelijkse leven en de samenleving niet wordt gesproken of gelezen, 
betekent een keuze die minder snel zal leiden naar het op A2 kunnen lezen en 
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schrijven van een van de talen van de naturalisatietoets. Om te kunnen 
spreken van een serieuze inspanning om toch te kunnen voldoen aan de 
naturalisatietoets moet daarom sprake zijn van een inspanning tot het leren 
lezen en schrijven in de in de taal die op het eiland van hoofdver- blijf gangbaar 
is. 

2.3.2.2 Te volgen procedure bij de Gouverneur 

De in paragraaf 2.3.2.1 genoemde voorwaarden zijn relevant op het moment dat 
bij de Gouverneur tezamen met betrokkene moet worden bezien of model 2.27 
moet worden ingevuld. 

 

Een beroep op deze ontheffingsmogelijkheid vangt alleen aan met een bij de 
Gouverneur ingevuld model 2.27. Model 2.27 wordt bij de Gouverneur 
ingevuld en door betrokkene ondertekend. 
Bij het invullen van model 2.27 komt aan de orde: 
• De vraag of betrokkene in het herkomstland (of het land/de landen waar 

hij woonde voor de vestiging in Curaçao of Sint Maarten) niet naar 
school is geweest dan wel voor zijn dertiende jaar van school is gegaan; 

• Hoe hij/zij zich ondanks dat beweegt en functioneert in de samenleving 
van Curaçao of Sint Maarten, welke maatschappelijke positie betrokkene 
daarin heeft, of zijn ongeletterdheid in overeenstemming kan zijn met 
zijn verblijfsrecht, rijdt betrokkene zelf auto? Hoe heeft hij zijn rijbewijs 
gehaald en hoe leest hij geschreven verkeersborden? Etc.; en 

• De geleverde inspanning in de afgelopen drie jaar om het Latijnse schrift 
(beter) te leren lezen en schrijven en de overgelegde bewijsstukken 
daarvan. 

Weigeren afgifte model 2.27 
 

Als niet is aan te nemen dat betrokkene voldoet aan de hiervoor bij Ad1 en 
Ad2 gestelde beleids- criteria en/of betrokkene kan niet bewijzen dat hij aan 
zijn cursusverplichting heeft voldaan, dan wordt model 2.27 niet verstrekt. 

 

Leeftijd 65 of ouder op het moment dat model 2.27 moet worden ingevuld 
 

Is betrokkene 65 jaar of ouder en voldoet hij aan de beleidsregels om model 
2.27 naar juistheid in te vullen, dan wordt dat model ingevuld. Met de 
bewijsstukken erbij dat betrokkene in Curaçao of Sint Maarten in de drie jaar 
voorafgaand aan dit beroep op geleverde inspanningen ten minste 600 uur 
heeft deelgenomen aan een taalcursus Papiaments (voor Curaçao), 
respectievelijk Engels (voor Sint Maarten) en op die wijze heeft geprobeerd te 
leren lezen en schrijven in het Latijnse schrift kan het naturalisatieverzoek 
worden ingediend. Een advies van Fundashon Pro Alfa dan wel de Dienst 
Examens Sint Maarten blijft in dat geval achterwege. De reden hiervoor is dat 
mag worden aangenomen dat onder deze omstandigheden en bij deze 
leeftijd het advies altijd zal luiden dat betrokkene niet voldoende leervermogen 
bezit om nog het Papiaments, respectievelijk het Engels op niveau A2 van het 
Europees Raamwerk voor moderne vreemde talen te leren schrijven en lezen 
en derhalve niet in staat moet worden geacht de naturalisatietoets te kunnen 
halen. De Gouver- neur kan op het adviesblad naturalisatie bij ‘inburgering’ 
aantekenen: ontheffing naturalisatietoets wegens ongeletterdheid, leeftijd en 
aantoonbaar geleverde inspanningen. 

2.3.2.3 Rol van en procedures bij de aangewezen adviesinstanties 

Curaçao: 
 

Fundashon Pro Alfa is aangewezen om te adviseren over ontheffing 
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ingeval een verzoeker zich beroept op geleverde inspanningen als bedoeld 
in artikel 4, eerste lid onder b, BNT (artikel 11 Regeling naturalisatietoets 
Curaçao 2011). 

 

Met het ingevulde model 2.27 meldt betrokkene (die jonger is dan 65 jaar) 
zich binnen een jaar bij Fundashon Pro Alfa voor een gesprek over zijn 
leervermogen (studievaardigheden). Komt betrokkene later dan dat jaar, dan 
is model 2.27 niet meer geldig. 
Een ingevuld model 2.27 betekent voor Fundashon Pro Alfa dat het 
hier gaat om iemand die niet-gealfabetiseerd is in zijn eigen 
taal/schrift en die in Curaçao ten minste in de drie jaar voorafgaand 
aan dit beroep op geleverde inspanningen heeft geprobeerd te leren 
lezen en schrijven in het Latijnse schrift. 

 

Naar deze twee aspecten doet Fundashon Pro Alfa dan ook geen onderzoek. Wel 
houdt Fundashon Pro Alfa met betrokkene een gesprek. Aan de hand van dit 
gesprek wordt ingeschat of betrokkene (ondanks alles) toch het leervermogen 
(studievaardigheden) bezit om nog op het niveau voor de naturalisatietoets te 
leren lezen en schrijven in het Papiaments. Indien gewenst kan het te houden 
gesprek plaats vinden door of in samenwerking met een in volwassene-educatie 
en alfabetisering gespecialiseerde organisatie. 

Sint Maarten: 
 

De Dienst Examens Sint Maarten is aangewezen om te adviseren over 
ontheffing ingeval een verzoeker zich beroept op geleverde inspanningen als 
bedoeld in artikel 4, eerste lid onder b, BNT (artikel 11 Regeling 
naturalisatietoets Sint Maarten 2011). 

 

Met het ingevulde model 2.27 meldt betrokkene (die jonger is dan 65 jaar) 
zich binnen een jaar bij de Dienst Examens Sint Maarten voor een gesprek 
over zijn leervermogen (studievaardigheden). Komt betrokkene later dan dat 
jaar, dan is model 2.27 niet meer geldig. 
Een ingevuld model 2.27 betekent voor de Dienst Examens Sint Maarten 
dat het hier gaat om iemand die niet-gealfabetiseerd is in zijn eigen 
taal/schrift en die in Sint Maarten ten minste in de drie jaar voorafgaand aan 
dit beroep op geleverde inspanningen heeft geprobeerd te leren lezen en 
schrijven in het Latijnse schrift. 

 

Naar deze twee aspecten doet de Dienst Examens Sint Maarten dan ook 
geen onderzoek. Wel houdt de Dienst Examens Sint Maarten met betrokkene 
een gesprek. Aan de hand van dit gesprek wordt ingeschat of betrokkene 
(ondanks alles) toch het leervermogen (studievaardigheden) bezit om nog op 
het niveau voor de naturalisatietoets te leren lezen en schrijven in het Engels. 
Indien gewenst kan het te houden gesprek plaats vinden door of in 
samenwerking met een in volwassene-educatie en alfabetisering 
gespecialiseerde organisatie. 

Toelichting op de in paragraaf 2.3.2.1 onder 3 gestelde voorwaarden 
 

Beleidsregel 3 luidt: 
Curaçao: dat hij ‘gezien zijn leeftijd en overige omstandigheden, in een gesprek 
bij Fundashon Pro Alfa is beoordeeld dat niet kan worden verwacht dat hij (nog) 
Papiaments leert lezen en schrijven op niveau A2 van het Europees Raamwerk 
voor moderne vreemde talen’. 
Sint Maarten: dat hij ‘gezien zijn leeftijd en overige omstandigheden, in een 
gesprek bij de Dienst Examens Sint Maarten is beoordeeld dat niet kan worden 
verwacht dat hij (nog) Engels leert lezen en schrijven op niveau A2 van het 
Europees Raamwerk voor moderne vreemde talen’. 
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Het gesprek 
 

De vormgeving van het gesprek met de vreemdeling is niet nader bepaald. 
Dit betekent dat naast aanwezigheid van een medewerker die betrokken is bij 
het examineren van de naturalisatietoets het mogelijk is om bijvoorbeeld een 
psycholoog of een deskundige in volwasseneneducatie en/of 
alfabetiseringsvraagstukken te betrekken. In de situatie dat de betrokken 
specialisten kosten in rekening brengen voor hun werkzaamheden komen 
deze kosten voor rekening van de vreemde- ling. 

 

Doel van het gesprek 
 

In het gesprek moet worden onderzocht of van betrokkene nog kan worden 
verwacht dat hij nog leert lezen en schrijven in het Latijnse schrift op een 
niveau, dat het halen van een taalexamen Papiaments of, indien van 
toepassing Engels, op taalbeheersingsniveau A2 van het Europees 
Raamwerk voor Moderne Vreemde Talen mogelijk maakt. 

 

Duur van het gesprek 
 

Minimaal 30, maximaal 60 minuten. 
 

Wat weegt mee voor het opstellen van het advies? Leeftijd en overige 
omstandigheden 
In de afweging om te komen tot een advies voor de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid worden in ieder geval betrokken: 
a) de leeftijd van betrokkene; 
b) de leeftijd waarop betrokkene in Curaçao/Sint Maarten is komen wonen;  
c) de tijdsduur dat betrokkene inmiddels in Curaçao/Sint Maarten woont; 
d) de afstand die betrokkene naar inschatting nog moet overbruggen om 

op A2 niveau te leren lezen en schrijven in het Latijnse schrift. 
Daarnaast kan aan andere aspecten worden gedacht, zoals de fysieke gezondheid 
van betrokkene, diens verdere leefomstandigheden en indien van toepassing of 
er een deskundigenoordeel is. 

 

Let op! Niet in de afweging hoort thuis dat dat de vreemdeling wegens een 
psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een verstandelijke 
handicap ontheven zou moeten zijn van de naturalisatietoets. In het geval 
van een beroep door een vreemdeling om wegens een psychische of 
lichamelijke belemmering, dan wel een verstandelijke handicap te zijn 
ontheven, heeft Fundas- hon Pro Alfa of de Dienst Examens Sint Maarten 
géén rol. Dat geldt ook voor het geval dat de reden voor het tijdens de jeugd 
niet of kort naar school zijn geweest, werd veroorzaakt door de psychische 
of lichamelijke belemmering, dan wel het verstandelijke handicap. 

Advies Fundashon Pro Alfa of Dienst Examens Sint Maarten 
 

Na het gesprek stelt Fundashon Pro Alfa of de Dienst Examens Sint Maarten 
een advies op voor de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Er zijn twee 
adviesmogelijkheden [A) of B)]: 
A) Advies ontheffing te verlenen op grond van artikel 4, eerste lid en onder 

b Besluit naturalisatie- toets van de naturalisatietoets. 

B) Advies geen ontheffing op grond van artikel 4, eerste lid en onder b 

mogelijke standaard motivering daarbij: 

Dit advies is tot stand gekomen aan de hand van een gesprek op datum met naam vreemdeling 

Uit het gesprek moet worden geconcludeerd dat betrokkene onvoldoende studievaardigheden bezit 
om nog het Latijnse schrift te leren schrijven en lezen en derhalve niet in staat moet worden geacht de 
naturalisatietoets te halen. 

Toelichting van het advies: een uitgeschreven motivering van het advies is noodzakelijk. 
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Besluit naturalisatietoets te verlenen van de naturalisatietoets. 

 
 
Een advies A) kan betrokkene gebruiken in zijn te starten 
naturalisatieprocedure. Ontvangt betrokkene advies B) dan krijgt hij geen 
ontheffing van de naturalisatietoets. 

 

Het origineel van het advies geeft Fundashon Pro Alfa of de Dienst Examens 
Sint Maarten aan de vreemdeling. Een kopie van het advies stuurt Fundashon 
Pro Alfa of de Dienst Examens per mail aan het kabinet van de Gouverneur 
en Fundashon Pro Alfa of de Dienst Examens Sint Maarten bewaart de 
verstuurde mail. 

 

M 
 

Paragraaf 3.1/8-1-d Toelichting ad artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, HRWN-
CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Paragraaf 3.1. Polygamie 

Over polygamie (of bigamie) kan worden opgemerkt dat er sprake is van 
opneming in de samenleving van Curaçao en Sint Maarten wanneer 
verzoeker zijn situatie in overeenstemming heeft gebracht met de in Curaçao 
en Sint Maarten geldende rechtsbeginselen, waaronder dat van monogamie. 
Het rechtsbeginsel van monogamie komt onder andere tot uiting in artikel 1:33 
BW en artikel 1:69 BW van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten. Deze 
artikelen bepalen respectievelijk dat een man slechts met een vrouw, de 
vrouw slechts met een man kan zijn gehuwd en dat een polygaam huwelijk 
nietig kan worden verklaard. Het beginsel van monogamie komt ook tot 
uitdrukking in artikel 10:28 BW-NL. Dit artikel verbiedt het voltrekken van een 
polygaam huwelijk in Europees Nederland voor zowel Nederlanders als 
vreemdelingen. 

 

De openbare orde van Curaçao en Sint Maarten verzet zich dan ook tegen het 
voortbestaan of het aangaan van een polygaam huwelijk van een 
vreemdeling op het moment waarop deze het Nederlanderschap heeft 
verkregen. Onder inburgering valt dus ook dat verzoeker slechts met één 
persoon door het huwelijk verbonden kan zijn. 
Als een verzoeker zich niet wenst te conformeren aan de in Curaçao en Sint 
Maarten geldende fundamentele rechtsbeginselen, is hij eigenlijk niet 
voldoende ingeburgerd. Bovendien is zijn situatie dan niet in 
overeenstemming met de civielrechtelijke openbare (rechts)orde van Curaçao 
en Sint Maarten (zie bij artikel 6 en 9 RWN). 

De vraag of een verzoeker monogaam is, doet zich het meest voor bij personen 
afkomstig uit islamitische landen die polygamie kennen, alsmede 
huwelijksontbinding door verstoting. Zie voor een overzicht van landen met een 
indicatie van de mogelijkheid van polygamie en verstoting: bijlage 1 bij 
paragraaf 2.2 bij de toelichting op artikel 6, vierde lid RWN. 

 

Artikel 10:28 BW-NL geeft onder meer aan dat een in het buitenland 
uitgesproken verstoting in Europees Nederland slechts dan als een 
rechtsgeldige ontbinding van het huwelijk wordt aangemerkt, eerst dan naar 

mogelijke standaard motivering daarbij: 

Dit advies is tot stand gekomen aan de hand van een gesprek op datum met naam vreemdeling 

Uit het gesprek moet worden geconcludeerd dat betrokkene voldoende studievaardigheden 
bezit om nog het Latijnse schrift te leren schrijven en lezen en derhalve in staat moet worden 
geacht op enig moment de naturalisatietoets te halen. 

Toelichting van het advies: een uitgeschreven motivering van het advies is noodzakelijk. 
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Europees Nederlands recht erkend kan worden, als de verstoting 
onherroepelijk is en de vrouw hiermee (uitdrukkelijk of stilzwijgend) heeft 
ingestemd of zich erbij heeft neergelegd, door middel van bijvoorbeeld een 
bewijs van verstotingshandeling (waaruit de instemming van de vrouw kan 
worden afgeleid), een bewijs van instemming of berusting, een bewijs dat 
de ex-echtgenote hertrouwd is of een huwelijksakte van de man betreffende 
een huwelijk gesloten ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke 
stand in Europees Neder- land. Als bewijs dat een polygaam huwelijk niet 
meer in stand is dient uiteraard ook de overlij- densakte van de verstoten 
vrouw. Verstotingen van vóór de inwerkingtreding van artikel 10:27 BW-NL 
tot en met 10:53 BW-NL worden analoog behandeld. 
Als verzoeker de nationaliteit bezit van een land waar polygamie mogelijk is, 
zal de Gouverneur aan de hand van de gegevens in de PIVA nagaan of er 
sprake is (geweest) van eerdere huwelijken. Als uit de PIVA blijkt dat sprake is 
(geweest) van eerdere huwelijken zal onderzocht moeten worden of de 
ontbinding van het huwelijk naar het recht van Curaçao en Sint Maarten kan 
worden erkend. Het ligt op de weg van de verzoeker om aan de hand van 
documenten aan te tonen dat een eerdere echtgenote heeft ingestemd met 
de verstoting. Zo is de omstandigheid dat de verstoting lang geleden heeft 
plaatsgevonden geen reden om aan te nemen dat de vrouw stilzwijgend heeft 
ingestemd met de verstoting. De Gouverneur zal bij de indiening van het 
verzoek aan een verzoeker als hier bedoeld vragen of er nog sprake is van 
eerdere huwelijken die niet in de PIVA zijn opgenomen (zie model 2.1). Als 
dat het geval is zal aan de hand van de door verzoeker overlegde 
documenten onderzocht moeten worden of dat huwelijk is ontbonden op een 
naar het recht van Curaçao en Sint Maarten erkende wijze. 

N 
 

Paragraaf 4 en paragraaf 4.5/9-1-a Toelichting ad artikel 9, eerste lid, aanhef en 
onder a, HRWN-CM worden gewijzigd en komen te luiden: 

 

Paragraaf 4. Afwijzing als in de periode van vijf jaar direct voorafgaande 
aan het verzoek omnaturalisatie of optieverklaring (of de beslissing 
daarop) een sanctie ter zake van een misdrijf is opgelegd of ten 
uitvoer gelegd 

De vreemdeling mag in de periode van vijf jaren (de zogenaamde 
rehabilitatietermijn van vier jaren) direct voorafgaande aan het verzoek om 
naturalisatie of optieverklaring of de beslissing daarop niet onderworpen 
zijn geweest aan sanctionering van een misdrijf of aan de gevolgen 
daarvan. Daarbij geldt het volgende: 

 

a. iedere vrijheidsbenemende straf of maatregel (onder meer 
gevangenisstraf en TBS) leidt, ongeacht de duur daarvan, tot 
weigering van naturalisatie of optie; 

b. iedere taakstraf leidt, ongeacht de duur daarvan tot weigering van 
naturalisatie of optie, behalve als sprake is van de uitzondering 
genoemd in paragraaf 4.5; 

c. iedere vermogenssanctie (geldboete, transactie of maatregel strekkend 
tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel) van Naf. 
1.000,– leidt tot weigering van naturalisatie of optie; 

d. een serie vermogenssancties (geldboeten, transacties of  
ontnemingsmaatregelen)  onder  de Naf. 1.000,– leidt tot weigering van 
naturalisatie of optie, als binnen een periode van vijf jaar direct 
voorafgaande aan het verzoek om naturalisatie of optieverklaring of de 
beslissing daarop meerdere vermogenssancties (geldboeten, transacties of 
ontnemingsmaatregelen) van ten minste Naf. 500,– ter zake van misdrijf 
zijn opgelegd of tenuitvoergelegd waarvan het totaalbedrag in die vijf 
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jaren ten minste Naf. 1.500,– bedraagt. 

Daarbij is niet van belang: 
a. of het misdrijf aan de strafrechter is voorgelegd en door een strafrechter 

bewezen is verklaard. Een misdrijf is ook relevant, als de strafvervolging 
nog loopt, of als het misdrijf (buiten de strafrechter om) is afgesloten met 
bijvoorbeeld een transactie of als de strafzaak nog open- staat; 

b. waar het misdrijf is gepleegd. Ook in het buitenland gepleegde 
misdrijven tellen mee;  

c. of het feit is gepleegd voordat of nadat de vreemdeling tot 
Curaçao of Sint Maarten is  toegelaten; 

d. of de vreemdeling ten tijde van het misdrijf minder- of meerderjarig was. 
 

De naturalisatie of optie wordt geweigerd als er binnen vier jaren voor 
de indiening van het verzoek om naturalisatie of het afleggen van de 
optieverklaring of de beslissing daarop zo’n sanctie is opgelegd. Daarbij 
is niet van belang: 
a. of de sanctie voorwaardelijk of onvoorwaardelijk is opgelegd; 
b. of er na het opleggen van de sanctie geheel of gedeeltelijk, of 

voorwaardelijk of onvoorwaarde- lijk, gratie is verleend. 
 

De naturalisatie of optie wordt ook geweigerd als er in die periode van vijf 
jaar een sanctie ten uitvoer is gelegd. De sanctie is tenuitvoergelegd: 
a. ingeval van vrijheidsbenemende straf of maatregel: op de datum van 

invrijheidstelling; 
b. ingeval van taakstraf: op de datum waarop de taakstraf is voltooid; 
c. ingeval van vermogenssanctie: op de datum waarop de geldboete of 

transactie is betaald; 
d. ingeval van een opgelegde maatregel tot ontneming van wederrechtelijk 

verkregen voordeel: op de datum waarop de betaling van de vordering 
heeft plaatsgevonden; 

e. ingeval van iedere andere straf (dan hierboven vermeld) als bedoeld 
in artikel 1:11 op de datum dat de opgelegde straf niet langer op de 
vreemdeling van toepassing is. 

 

 
Ad e 

 
Het betreft hier bijkomende straffen zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder 
b, WvSR / artikel 1:11, eerste lid, onder b, van de strafwet van Sint Maarten en 
de strafwet van Curaçao. In dat geval gaat de rehabilitatietermijn lopen op het 
moment dat de ontzetting van bepaalde rechten niet meer op de vreemdeling 
van toepassing is. In het voorbeeld van een ontzegging van de rijbevoegdheid 
start de rehabilitatietermijn dus als de ontzegging is afgelopen. In het geval van 
een verbeurdver- klaring of openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak, start 
de rehabilitatietermijn als de verbeurdverklaring of openbaarmaking heeft 
plaatsgevonden. 

 

Het is van belang dat de vreemdeling zelf stukken overlegt waaruit blijkt op 
welke datum de sanctie ten uitvoer is gelegd, dus de vreemdeling in vrijheid 
is gesteld, het bedrag heeft betaald of de taakstraf heeft voltooid. 
Voorwaardelijke straf en proeftijd: als sprake is van een voorwaardelijk 
opgelegde straf waaraan een proeftijd is verbonden, moet de proeftijd zijn 
verstreken voordat de vreemdeling in aanmer- king kan komen voor 
naturalisatie of optie. Als de vreemdeling gedurende de proeftijd heeft 
voldaan aan de algemene voorwaarde dat hij niet opnieuw strafbare feiten 
pleegt, en de voorwaar- delijk opgelegde straf dus niet alsnog ten uitvoer 
wordt gelegd, begint de rehabilitatietermijn (achteraf bezien) op het moment 
waarop de uitspraak onherroepelijk is geworden. Er is immers geen sprake 
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van de tenuitvoerlegging van de straf. Als de vreemdeling gedurende de 
proeftijd heeft voldaan aan bijzondere voorwaarden (bijvoorbeeld betaling 
van een geldsom of het verrichten van arbeid) begint de rehabilitatietermijn 
op het moment waarop die bijzondere voorwaarde is vervuld. 
Als de vreemdeling in één strafrechtelijke procedure voor verschillende 
gevoegde feiten (verschil- lende misdrijven of een combinatie van misdrijven 
en overtredingen) is veroordeeld tot één enkele straf, die gelijk is aan of 
uitstijgt boven de hierboven gegeven norm, wordt de naturalisatie of optie 
geweigerd. 

Overgangsrecht: Wijziging rehabilitatietermijn van vier naar vijf jaar per 1 mei 
2018 

 
Met ingang van 1 mei 2018 is de rehabilitatietermijn van vier naar vijf jaar gegaan. 
Voor naturalisa- tieverzoeken of optieverklaringen die voor deze datum zijn 
ingediend of afgelegd geldt nog de rehabilitatietermijn van vier jaar. 

Paragraaf 4.5. Taakstraffen 

Een taakstraf is een van de hoofdstraffen genoemd in artikel 1:11 WvSr van 
Curaçao/Sint Maarten (in Nederland: artikel 9 WvSr). Met de volgordelijke plaats 
van de taakstraf direct onder de twee vrijheidsbenemende straffen, maar boven 
de geldboete heeft de strafwetgever aangegeven dat de sanctie ‘taakstraf’ als 
een zwaardere sanctie dan een geldboete moet worden gezien. Dit rechtvaar- 
digt dat ongeacht de duur van de taakstraf deze wordt tegengeworpen in de 
optie- of naturalisatie- procedure, behalve als er sprake is van de hieronder 
vermelde uitzondering. 

 

Een taakstraf wordt niet tegengeworpen als de rechter (in het strafvonnis) dan 
wel de officier van justitie (in de strafbeschikking) een taakstraf heeft opgelegd 
in plaats van een geldboete van onder de Naf. 1.000,– omdat de verdachte op 
het moment van de veroordeling kenbaar niet in staat was de geldboete te 
betalen. Hiermee wordt recht gedaan aan de persoonlijke situatie van de 
vreemde- ling die als er geen sprake was van betalingsonmacht, wel in 
aanmerking zou komen voor optie of naturalisatie, omdat hem een geldboete 
onder de Naf. 1.000,– zou zijn opgelegd. Het is daarbij aan de vreemdeling om 
bij het verzoek om naturalisatie of bij de optieverklaring met het strafvonnis, 
de strafbeschikking, dan wel een verklaring daaromtrent van het openbaar 
ministerie aan te tonen dat de taakstraf door de rechter of de officier van 
justitie is opgelegd vanwege financieel onvermo- gen en dat er anders een 
geldboete van onder de Naf. 1.000,– zou zijn opgelegd. Als de vreemde- ling 
echter niet noodzakelijk vanwege betalingsonmacht heeft gekozen voor het 
aanbod van een taakstraf en (dus vrijwillig) heeft afgezien van het betalen 
van een geldboete dan wordt de taakstraf wel tegengeworpen, ook al zou het 
gaan om een geldboete van minder dan Naf. 1.000,–. 

 

Gelet op de hiërarchie in strafmodaliteiten (strafsoorten) kan niet aan de hand 
van een omzettabel van het Openbaar Ministerie worden bepaald dat een 
bepaalde gevangenis- of taakstraf ‘overeen- komt’ met ten minste Naf. 1.000,– 
geldboete en daarom niet zou kunnen worden tegengeworpen. 

 

O 
 

Artikel 14 HRWM-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 
 

1. Onze Minister kan de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap 
intrekken, indien zij berust op een door de betrokken persoon gegeven 
valse verklaring of bedrog, dan wel op het verzwijgen van enig voor de 
verkrijging of verlening relevant feit. De intrekking werkt terug tot het 
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tijdstip van verkrijging of verlening van het Nederlanderschap. De 
intrekking is niet mogelijk indien sedert de verkrijging of verlening een 
periode van twaalf jaar is verstreken. De derde volzin is niet van toepassing 
indien de betrokken persoon is veroordeeld voor een van de misdrijven 
omschreven in de artikelen 6, 7, 8 en 8bis van het op 17 juli 1998 te Rome 
tot stand gekomen Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 
2000, 120 en Trb. 2011,73). 

2. Onze Minister kan het Nederlanderschap intrekken van de persoon 
die onherroepelijk is veroordeeld wegens: 
a. een misdrijf omschreven in de titels I tot en met IV van het Tweede 

Boek van het Neder- landse Wetboek van Strafrecht, waarop naar 
de wettelijke omschrijving een gevangenis- straf van acht jaar of meer 
is gesteld; 

b. een misdrijf als bedoeld in de artikelen 83, 134a of 205 van het 
Nederlandse Wetboek van Strafrecht; 

c. een misdrijf dat soortgelijk is aan de misdrijven bedoeld onder a 
waarop naar de wettelijke omschrijving in de strafwet van een van de 
landen van het Koninkrijk een gevangenisstraf van acht jaar of meer 
is gesteld, dan wel een misdrijf dat naar de wettelijke omschrijving in 
de strafwet van een van de landen van het Koninkrijk soortgelijk is aan 
misdrijven bedoeld onder b; 

d. een misdrijf omschreven in de artikelen 6, 7, 8 en 8bis van het op 17 
juli 1998 te Rome tot stand gekomen Statuut van Rome inzake het 
Internationaal Strafhof (Trb. 2000, 120 en Trb. 2011,73). 

3. Onze Minister kan het Nederlanderschap intrekken van de persoon die de 
leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en die zich vrijwillig in vreemde 
krijgsdienst begeeft van een staat die betrokken is bij 
gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk dan wel tegen een 
bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is. 

4. Onze Minister kan in het belang van de nationale veiligheid het 
Nederlanderschap intrekken van een persoon die de leeftijd van achttien 
jaar heeft bereikt en die zich buiten het Koninkrijk bevindt, indien uit zijn 
gedragingen blijkt dat hij zich heeft aangesloten bij een organisatie die 
door Onze Minister, in overeenstemming met het gevoelen van de 
Rijksministerraad, is geplaatst op een lijst van organisaties die 
deelnemen aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en 
een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. 

5. De persoon die de Nederlandse nationaliteit heeft verloren op grond van 
het tweede, derde of vierde lid kan de Nederlandse nationaliteit niet 
herkrijgen. Wij kunnen, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, in 
bijzondere gevallen van de eerste zin afwijken, indien ten minste vijf jaren 
zijn verstreken sedert het verlies van de Nederlandse nationaliteit. 

6. Het Nederlanderschap wordt door een minderjarige verloren door het 
vervallen van de familierechtelijke betrekking waaraan het wordt ontleend 
ingevolge artikel 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c, of 6, eerste lid, aanhef en onder c, 
alsmede ingevolge artikel 4 zoals dit luidde tot de inwerkingtre- ding van de 
Rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met 
betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het 
Nederlanderschap van 21 december 2000, Stb. 618 en ingevolge artikel 5 
zoals dat luidde tot de inwerkingtreding van de Rijkswet van 
3 juli 2003 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband 
met de totstand- koming van de Wet conflictrecht adoptie (Stb. 284). Het 
verlies bedoeld in de eerste zin treedt niet in indien de andere ouder op het 
tijdstip van het vervallen van die betrekking Nederlander is of dat was ten 
tijde van zijn overlijden. Het verlies treedt evenmin in indien het 
Nederlander- schap ook kan worden ontleend aan artikel 3, derde lid, of 
aan artikel 2, onder a, van de Wet van 12 december 1892 op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 268). 
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7. Het Nederlanderschap wordt niet verloren dan krachtens een van 
de bepalingen van dit hoofdstuk. 

8. Met uitzondering van het geval, bedoeld in het eerste lid, heeft geen 
verlies van het Nederlan- derschap plaats indien staatloosheid daarvan 
het gevolg zou zijn. 

9. De in het vierde lid bedoelde lijst wordt na vaststelling of wijziging 
toegezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de Staten 
van Aruba, aan die van Curaçao en aan die van Sint Maarten en wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant, in het Afkondigingsblad van Aruba, in 
het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint 
Maarten. 

10. Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden nadere regels 
gesteld omtrent de elementen die betrokken worden bij de 
belangenafweging inzake een beslissing omtrent intrekking van het 
Nederlanderschap op grond van het eerste, tweede, derde of vierde lid. 

Verwijzingen 
RRWN: artikelen II en III;  
BVVN: artikelen 65 t/m 70 
Algemene termijnenwet: artikel 1  
BW: artikelen 1:202.1 en 3:44 
WCN: artikelen 1 en 4.1 
WvSr: artikel 83 (Eerste Boek), titels I tot en met IV, artikel 205 en titel XII 
(Tweede Boek), artikel 134a (Tweede Boek) 

 

Overgangsrecht 
 

Zie voor het overgangsrecht toelichting bij artikel 14, zesde lid, RWN, paragraaf 
2 en de toelichting bij artikel 14, tweede lid, RWN paragraaf 1.1. 

 

P 
 

Paragraaf 1 en paragraaf 2/14-4 Toelichting ad artikel 14, vierde lid, HRWN-CM 
worden gewijzigd en komen te luiden: 

14-4. Ad artikel 14, vierde lid 

Onze Minister kan in het belang van de nationale veiligheid het 
Nederlanderschap intrekken van een persoon die de leeftijd van achttien 
jaar heeft bereikt en die zich buiten het Koninkrijk bevindt, indien uit zijn 
gedragingen blijkt dat hij zich heeft aangesloten bij een organisatie die door 
Onze Minister, in overeenstemming met het gevoelen van de 
Rijksministerraad, is geplaatst op een lijst van organisaties die deelnemen aan 
een nationaal of internationaal gewapend conflict en een bedreiging vormen 
voor de nationale veiligheid. 

Paragraaf 1. Algemene wettelijke uitgangspunten 

De Rijkswet van 10 februari 2017 (Stb. 52) tot wijziging van de Rijkswet 
op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het 
Nederlanderschap in het 
belang van de nationale veiligheid vult regels aan met betrekking tot het 
verlies van het Nederlan- derschap. Aan artikel 14 RWN is in verband met de 
dreiging die uitgaat van het mondiale jihadisme een nieuw lid toegevoegd 
dat het mogelijk maakt het Nederlanderschap in te trekken van personen die 
uitreizen naar een strijdgebied en zich vrijwillig in krijgsdienst begeven van 
een terroristische strijdgroep. Deze wijziging van de Rijkswet draagt bij aan 
de bescherming van de nationale veiligheid door te voorkomen dat een 
persoon die zich heeft aangesloten bij een terroristische strijdgroep legaal 
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kan terugkeren naar Nederland en hier te lande terroristische activiteiten 
kan ontplooien. 

 

De Rijkswet van 10 februari 2017 (Stb. 2017, 52) bevat geen bepaling die het 
mogelijk maakt deze wet met terugwerkende kracht toe te passen. In het 
besluit van 10 februari 2017 (Stb. 2017, 67) waarin het tijdstip van 
inwerkingtreding van artikel 14, vierde lid, van de RWN is vastgesteld op 1 
maart 2017, zijn dan ook geen bijzondere werkingsregels opgenomen. Dat 
betekent dat deze 
bepaling onmiddellijke werking heeft en daarmee van toepassing is op feiten 
en omstandigheden die zich op of na 1 maart 2017 voordeden. Artikel 14, 
vierde lid kan niet worden toegepast in gevallen waarin de aan de beoogde 
intrekking ten grondslag liggende relevante feiten zich vóór 
1 maart 2017 hebben voorgedaan (zie ECLI:NL:RVS:2019:990; 
ECLI:NL:RVS:2019:1246). 
 

Artikel 14 lid 4 RWN heeft een geldigheidsduur van tien jaar, te rekenen vanaf 
de datum van inwerkingtreding van dit artikel op 1 maart 2017. Reden 
hiervoor is dat bij de behandeling in de Tweede Kamer van deze Rijkswet een 
amendement is aangenomen dat voorziet in een horizonbe- paling. Deze 
bepaling houdt in dat vijf jaar na inwerkingtreding een bezinning plaatsvindt 
over de wenselijkheid van de maatregelen. Bij Rijkswet van 23 februari 2022 
(Staatsblad 2022, 84), in werking getreden op 28 februari 2022, is bepaald 
dat de geldigheid van deze wet is verlengd tot tien jaar. Gevolg hiervan is dat 
artikel 14, vierde lid, RWN en de daarmee samenhangende artikelen 22A, 22B, 
22C, RWN in beginsel met ingang van 1 maart 2027 komen te vervallen. 

 

Paragraaf 2. Voorwaarden intrekking van het Nederlanderschap in het 
belang van de nationale veiligheid 

Onze Minister kan in het belang van de nationale veiligheid het 
Nederlanderschap intrekken van een persoon als uit zijn gedragingen blijkt 
dat hij zich heeft aangesloten bij een organisatie die is geplaatst op een lijst 
van organisaties die deelnemen aan een nationaal of internationaal gewa- 
pend conflict en een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Deze lijst 
wordt vastgesteld in de Rijksministerraad en gepubliceerd in de 
Staatscourant, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van 
Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten. In de Staatscourant van 
10 maart 2017 (nr 13023) is een lijst met drie organisaties gepubliceerd. Dit 
Besluit tot vaststelling van de lijst met organisaties die een bedreiging vormen 
voor de nationale veiligheid is een dag later in werking getreden. In de 
Staatscourant van 26 oktober 2020 (nr. 52922) is de lijst aangepast. 

 

Om het Nederlanderschap te kunnen intrekken moet sprake zijn van aansluiting 
bij een organisatie op de hiervoor genoemde lijst. De intrekking kan alleen 
plaatsvinden als betrokkene bij de organisatie was of zich heeft aangesloten 
op of na 11 maart 2017 (zie ECLI:NL:RVS:2019:990; ECLI:NL:RVS:2019:1246). 
Uit de memorie van toelichting (TK, 2015-2016, 34 356 (R2064), nr 3) blijkt wat 
de wetgever met het begrip aansluiting bedoelt. Voordat sprake is van 
‘aansluiting’ moeten twee voorwaarden zijn vervuld: 

 

1. Op grond van de gedragingen moet kunnen worden vastgesteld dat 
boven redelijke twijfel is verheven dat de betrokkene de door de 
terroristische organisatie nagestreefde doelen onderschrijft en dat hij 
de intentie heeft om zich bij deze organisatie aan te sluiten; 

2. De betrokkene moet feitelijke handelingen voor of ten behoeve van de 
terroristische organisatie verrichten. 
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Ad 1 
Met de voorwaarde van de uit de gedragingen van betrokkene blijkende 
intentie om zich aan te sluiten is gegarandeerd dat altijd sprake is van 
vrijwillige aansluiting. De intentie tot aansluiting kan bijvoorbeeld blijken uit 
eerdere uitingen van betrokkene, bijvoorbeeld op internet of op sociale media. 

 

Ad 2 
Aansluiting bij een terroristische organisatie in de zin van artikel 14, vierde 
lid, RWN kan onder meer blijken uit: 
− Een ambtsbericht dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uitbrengen 

aan het hoofd van de IND; 
− Informatie overheidsdiensten, zoals bijvoorbeeld politie of van het openbaar 
Ministerie; 
− Een verstekvonnis. 

 

De intrekking van het Nederlanderschap vindt alleen plaats als de betrokkene 
ongewenst kan worden verklaard. De ongewenstverklaring is noodzakelijk om 
de legale terugkeer naar Nederlands grondgebied te voorkomen. Redenen om 
van de ongewenstverklaring af te zien kunnen in de eerste plaats zijn gelegen 
in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 
Gedacht kan worden aan de situatie dat het belang van betrokkene om 
ongehinderd in Nederland zijn gezinsleven te kunnen uitoefenen zwaarder 
weegt dat het belang van de Nederlandse staat. Gelet op de ernst van de 
bedreiging van de nationale veiligheid bij een dreigende terroristische 
aanslag zal ongewenstverklaring alleen in uitzonderingssituaties niet aan 
de orde zijn. Als ongewenstverklaring niet mogelijk is wordt van de intrekking 
van het Nederlanderschap afgezien. 

 

De intrekking van het Nederlanderschap vindt niet plaats als de betrokken 
persoon zich in Nederland bevindt. In dat geval ligt aanhouding en 
strafrechtelijke vervolging meer in de rede dan het intrekken van het 
Nederlanderschap. Als de betrokkene vervolgens onherroepelijk voor een 
terroristisch misdrijf wordt veroordeeld zal het Nederlanderschap in beginsel op 
grond van artikel 14, tweede lid, RWN kunnen worden ingetrokken. 

 

De intrekking van het Nederlanderschap vindt evenmin plaats als 
staatloosheid daarvan het gevolg is of als de betrokkene jonger is dan achttien 
jaar. 

 

Q 
 

Model 1.40 HRWN-CM is gewijzigd en komt te 

luiden als in bijlage 1. 

 R 

Model 1.41 HRWN-CM is gewijzigd en komt te 

luiden als in bijlage 2.  

S 

Model 1.42 HRWN-CM is gewijzigd en komt te 

luiden als in bijlage 3.  
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T 

Model 1.43 HRWN-CM is gewijzigd en komt te 

luiden als in bijlage 4.  

U 

Model 1.44 HRWN-CM is gewijzigd en komt te 

luiden als in bijlage 5.  

V 

Model 1.45 HRWN-CM is gewijzigd en komt te 

luiden als in bijlage 6. 

 W 

Model 1.46 HRWN-CM is gewijzigd en komt te 

luiden als in bijlage 7.  

X 

Model 1.47 HRWN-CM is gewijzigd en komt te 

luiden als in bijlage 8.  

Y 

Model 1.48 HRWN-CM is gewijzigd en komt te 

luiden als in bijlage 9.  

Z 

Model 1.49 HRWN-CM is gewijzigd en komt te 

luiden als in bijlage 10.  

AA 

Model 2.22 HRWN-CM is gewijzigd en komt te 

luiden als in bijlage 11.  

AB 

Model 2.27 HRWN-CM is gewijzigd en komt te luiden als in bijlage 12. 
 

ARTIKEL II 
 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2022, met uitzondering van 
de onderdelen K, L en AB, die in werking treden per 1 april 2022. 

 
 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 08                                      Datum: 14 April 2022 

   P a g i n a  | 78 
 

 
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant 
en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst. 

 

’s-Gravenhage, 28 maart 2022 
 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,  
namens deze, 
J.W.H.M. Beaujean directeur-
generaal Migratie 
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BIJLAGE 1 

Model 1.40 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k, 
RWN 
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BIJLAGE 2 

Model 1.41 HRWN-CM: Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, 
aanhef en onder k, RWN (afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger) 
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BIJLAGE 3 

Model 1.42 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder l, 
RWN 
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BIJLAGE 4 

Model 1.43 HRWN-CM: Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, 
aanhef en onder l, RWN (afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger) 

 

BIJLAGE 5 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 08                                      Datum: 14 April 2022 

   P a g i n a  | 83 
 
Model 1.44 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder m, 
RWN 

 

 

BIJLAGE 6 
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Model 1.45 HRWN-CM: Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef 
en onder m, RWN (afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger) 

 

 

BIJLAGE 7 
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Model 1.46 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder n, 
RWN 

 

 

BIJLAGE 8 
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Model 1.47 HRWN-CM: Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, 
aanhef en onder n, RWN (afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger) 

 
 

 

 

BIJLAGE 9 
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Model 1.48 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder o, 
RWN 
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BIJLAGE 10 

Model 1.49 HRWN-CM: Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, 
aanhef en onder o, RWN (afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger) 
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BIJLAGE 11 

Model 2.22 HRWN-CM: Adviesblad naturalisatie Curaçao/Sint Maarten 

 

 

 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 08                                      Datum: 14 April 2022 

   P a g i n a  | 90 
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BIJLAGE 12 

Model 2.27 HRWN-CM: Aanmeldingsformulier voor advisering inzake ontheffing wegens 
geleverde inspanningen 
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                                    TOELICHTING 
 

                                    Artikelsgewijs 

A-G, Q-Z 

In de artikelen 6-1-k, 6-1-l, 6-1-n en 6-1-o paragraaf 1 en paragraaf 1.2 en artikel 6-
1-m, paragraaf 1 en paragraaf 1.3 HRWN CM was ten onrechte als voorwaarde 
opgenomen dat de optiegerechtigde ouder het Nederlanderschap moet hebben 
verkregen op grond van artikel 6 lid 1 onder i of j RWN. Dit is echter een 
voorwaarde waarvoor geen grondslag bestaat in de tekst van artikel 6 lid 1 
onder i of j RWN. Immers, uit de wettekst blijkt niet dat de ouder geopteerd moet 
hebben op grond van onderdeel i of j. Het is dus niet relevant op welke grond het 
kind van de tot 01.01.1985 gediscrimineerde Nederlandse vrouw zelf het 
Nederlanderschap heeft verkregen. Als hij/zij maar wel het Nederlander- schap 
heeft verkregen voordat het kleinkind opteert; of is overleden als het kleinkind 
op grond van artikel 6-1-k, 6-1-l, 6-1-m, 6-1-n of 6-1-o RWN opteert. Vereist is wel 
dat deze ouder voldoet aan alle voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of 
j. Daarom is met deze wijziging de toevoeging ‘bedoeld in onderdeel i of j’ 
geschrapt. De bijbehorende modellen zijn eveneens aangepast. 

H 

Met WBN 2021/4 is de landenlijst van Bijlage 1 “Overzicht afstandsbepalingen in 
de nationaliteitswet- gevingen van de staten der Verenigde Naties” voor een aantal 
landen aangepast. In paragraaf 2.2.4.4. bij de toelichting op artikel 86, derde lid, 
HRWN-CM staat opgenomen voor de onderdanen van welke landen model 1.14-
1b moet worden ingevuld. Aan die paragraaf worden de daarom de landen 
Georgië, Libië, Mauritanië, Oeganda en Sri Lanka toegevoegd, gelet op de 
doorgevoerde wijzigingen van WBN 2021/4. 

I 

In artikel 1 van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van Straatsburg van 6 mei 
1963 en in artikel 1 van de Overeenkomst van Parijs van 1964 is bepaald dat elke 
verdragsstaat verplicht is mededeling te doen van iedere verkrijging van de 
nationaliteit van deze verdragsstaat aan een andere verdragsstaat. Dit betekent 
dat Nederland verplicht is aan de andere verdragsstaat waarvan de nieuwe 
Nederlander de nationaliteit bezit, mededeling te doen van het verkrijgen van de 
Nederlandse nationaliteit. 

 

De tekst land van herkomst, zoals die nu voorkomt in artikel 6, derde lid, paragraaf 
2.6 HRWN gaf soms aanleiding tot een uitleg die afwijkt van de desbetreffende 
verdragsbepalingen en wordt daarom vervangen door ‘land waarvan men de 
nationaliteit bezit’. 
Verder is in paragraaf 2.6 bij de toelichting op artikel 6, derde lid, RWN een 
foutieve verwijzing naar artikel 18, eerste lid BVVN aangepast. 

J, M 

Artikel 10:29 BW-NL is al sinds 2015 vervallen. De tekst van de Handleiding in 
paragraaf 2.2 bij de toelichting op artikel 6, vierde lid, RWN en paragraaf 3.1 bij 
de toelichting op artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, RWN, is hierop aangepast, 
door een verwijzing te maken naar artikel 10:28 BW-NL, waarin het beginsel van 
monogamie tot uitdrukking komt. 

 

Bovendien is in paragraaf 3.1 bij de toelichting op artikel 8, eerste lid, aanhef en 
onder d, RWN, een verwijzing naar artikel 1.30 BW-NA gecorrigeerd in een 
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verwijzing naar artikel 1.33 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao 
onderscheidenlijk Sint Maarten. 

K 

Gebleken is dat op Sint Maarten een behaald toetsresultaat van A2 voor 
Nederlands niet overeenkomt met een ‘voldoende’ op de cijferlijst van de 
middelbare school. Op de middelbare school wordt een ‘voldoende’ gegeven 
voor het vak Nederlands als sprake is van een B1 niveau. Het overleggen van 
een cijferlijst behorende bij een middelbare school diploma van een Engelstalige 
school zou daarom als een te zware voorwaarde voor vrijstelling gelden. Via de 
Dienst Examens is een vervangend examen geregeld. Als bewijsstuk van het 
afleggen en van de behaald resultaten per taalvaardigheid heeft het Ministerie 
van onderwijs van Sint Maarten een ‘Nederlands niveau certificaat’ ontwikkeld. 
Het overleggen van dit ‘Nederlands niveau certificaat’ betekent, dat het tezamen 
met een middelbare schooldiploma uit Sint Maarten van een Engelstalige school, 
in het kader van een beoordeling ex artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, BNT 
leidt tot een volledige vrijstelling van de naturalisatietoets in Sint Maarten, onder 
de voorwaarde dat sprake is van een behaald toetsresultaat voor iedere 
taalvaardigheid van ten minste A2. 

 

De tekst van paragraaf 2.2 bij de toelichting op artikel 8, eerste lid, aanhef en 
onder d, RWN is hierop aangepast. Gelet op de samenloop met de aanpassingen 
onder L gaat de wijziging onder K in de Handleiding CM in per 1 april 2022. 
 

L, R, AB 

De Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011 en de Regeling naturalisatietoets Sint 
Maarten 2011 zijn per 8 maart 2022, met inwerkingtreding per 1 april 2022, op een 
aantal onderwerpen gewijzigd (Staatscourant 2022, 6611). Er wordt invulling 
gegeven aan het niet hoeven behalen van de naturalisa- tietoets wegens 
‘aantoonbaar geleverde inspanningen. Verder wordt bepaald dat, indien de 
verzoeker om naturalisatie 65 jaar of ouder is en ongeletterd, geen advisering 
plaatsvindt of de naturalisatietoets wegens aantoonbaar geleverde inspanningen 
niet hoeft te worden behaald. Het vervallen van de advisering betekent niet dat de 
voorwaarde tot het hebben geleverd van een serieuze inspanning om het niveau van 
de naturalisatietoets te kunnen halen eveneens vervalt. Ook de verzoeker die 65 
jaar of ouder en ongeletterd is, moet aantonen dat hij ten minste 600 uur heeft 
deelgenomen aan een alfabetiseringscursus. 
Ook wordt geregeld dat ontheffing van onderdelen van de naturalisatietoets 
niet mogelijk is, maar alleen een ontheffing van alle onderdelen van die toets. 
De mogelijkheid van gedeeltelijke ontheffing was al vervallen bij een aanpassing 
van het Besluit naturalisatietoets (Stb. 2007, 15), maar nog niet verwerkt in de 
genoemde regeling. 
De Handleiding CM is op bovenstaande wijzigingen aangepast in de paragrafen 2.3, 
2.3.1 en 2.3.2 bij de toelichting op artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, RWN. 
In paragraaf 2.3 wordt nader uitgewerkt wanneer een verzoeker ontheffing kan 
krijgen van de naturalisatietoets vanwege een psychische of lichamelijke 
belemmering dan wel een verstandelijke handicap of omdat het voor een 
verzoeker redelijkerwijs niet mogelijk is om op grond van geleverde 
inspanningen de naturalisatietoets te behalen. 
In paragraaf 2.3.1 is nader uitgewerkt aan welke voorwaarden de verzoeker moet 
voldoen om in aanmerking te komen voor de ontheffing van de naturalisatietoets 
vanwege een psychische of lichamelijke belemmering dan wel een verstandelijke 
handicap en welke procedures hiervoor gevolgd moeten worden. 
In paragraaf 2.3.2 is nader uitgewerkt aan welke voorwaarden de verzoeker moet 
voldoen om in aanmerking te komen voor de ontheffing van de naturalisatietoets, 
omdat het voor een verzoeker redelijkerwijs niet mogelijk is om op grond van 
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geleverde inspanningen de naturalisatietoets te behalen. Ook in deze paragraaf is 
verder beschreven, welke procedures hiervoor gevolgd moeten worden. 
Verder is model 2.27 aangepast aan deze gewijzigde voorwaarden en procedures. 

Gelet op de inwerkingtreding van de Regeling naturalisatietoets Curaçao 
2011 en de Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011 per 1 april 2022, 
gaan de bijbehorende wijzigingen in de Handleiding CM in per 1 april 
2022. 

N 

In artikel 9 Wetboek van Strafrecht is een taakstraf aangemerkt als een hoofdstraf. 
Met de volgorde- lijke plaats van de taakstraf direct onder de twee 
vrijheidsbenemende straffen, maar boven de geldboete heeft de strafwetgever 
aangegeven dat de sanctie ‘taakstraf’ als een zwaardere sanctie dan een geldboete 
moet worden gezien. Deze zelfstandige positie van de taakstraf tussen de geldboete 
en de vrijheidsstaf biedt een rechtvaardiging voor het maken van onderscheid 
tussen een geldboete en een (kleine) taakstraf. Dit is in paragraaf 4.5 
verduidelijkt. 

 

Daarnaast is in paragraaf 4.5 opgenomen dat als een taakstraf is opgelegd als 
vervanging voor een geldboete (minder dan Naf. 1.000,–) vanwege de 
betalingsonmacht van de vreemdeling, de taakstraf niet wordt tegengeworpen in 
de optie- of naturalisatieprocedure. De reden hiervoor moet gelegen zijn in het feit 
dat de verdachte op het moment van de veroordeling kenbaar niet in staat was de 
geldboete te betalen. Hiermee wordt recht gedaan aan de persoonlijke situatie 
van de vreemdeling die als er geen sprake was van betalingsonmacht, wel in 
aanmerking zou komen voor optie of naturalisatie, omdat hem een geldboete 
onder de Naf. 1.000,– zou zijn opgelegd. Als de vreemdeling echter niet noodzakelijk 
kiest voor het aanbod van een taakstraf en (dus vrijwillig) afziet van het betalen 
van een geldboete dan wordt de taakstraf wel tegengeworpen, ook al zou het 
gaan om een geldboete van minder dan Naf. 1.000,–. In paragraaf 4 is een 
verwijzing naar deze uitzondering opgenomen. 
 

O,P 

De horizonbepaling in artikel 14-4 paragraaf 1 HRWN NL is bij Rijkswet van 23 
februari 2022 (Staats- blad 2022, 84), in werking getreden op 28 februari 2022, 
verlengd met 5 jaar. Daarom is de looptijd van deze horizonbepaling aangepast van 
5 jaar na 1 maart 2017 naar 10 jaar na 1 maart 2017. 

 

Bij het wetsvoorstel is het amendement van Ceder c.s. aangenomen. De 
leeftijdsgrens voor intrekking van het Nederlanderschap op basis van de 
aansluiting bij een organisatie die deelneemt aan een nationaal of internationaal 
gewapend conflict en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van 
Nederland, is verhoogd van 16 jaar naar 18 jaar. Deze wijziging is in zowel de tekst 
van artikel 14 gewijzigd als in artikel 14-4 paragraaf 2 HRWN NL. 

AA 

In model 2.22-CM is onder punt 5 (inburgering) de opmerking verwijderd om een 
eventuele beoorde- ling van een bewijs van vrijstelling door DUO mee te sturen. 
DUO heeft immers geen rol in deze beoordeling in Curaçao of Sint Maarten. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,  
namens deze, 
J.W.H.M. Beaujean directeur-generaal Migratie 
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CONDENSED BALANCE SHEET OF THE 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

 
 

During the month of February 2022, the Bank maintained the percentage of the required reserves at 
19.00%. Consequently, the outstanding amount of required reserves remained practically unchanged.  
Furthermore, the amount of outstanding certificates of deposit (CDs) decreased by NAf.25.0 million 
because the commercial banks subscribed for a lower amount during the weekly auctions of CDs with a 

maturity of two weeks.   
 
Base money1 increased by NAf.9.4 million due to an increase in the current account balances of the 
commercial banks (NAf.7.3 million) and currency in circulation (NAf.2.1 million). The increase in the 
current account balances was primarily the result of the repayment of matured CDs by the Bank and 

the transfers by PSB Bank N.V. (Postspaarbank), a pension fund, and the government of Sint Maarten 

from their accounts at the Bank towards their accounts at the commercial banks. The increase in the 
current account balances was moderated, however, by the net purchase of foreign exchange and the 
withdrawal of dollar balances by the commercial banks at the Bank. 
 
Furthermore, the item “Liabilities to non-residents” decreased by NAf.28.7 million mainly because of the 
decrease in the deposits of the commercial banks in Bonaire and the Central Bank of Aruba. 
 

                                                           
1 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 

Difference 

com pared to

Difference 

com pared to

Assets 28-Feb-22 31-Jan-22 Liabilities 28-Feb-22 31-Jan-22

Claim s on nonresidents 4,597.9 39.1 Liabilities to nonresidents 193.2 -28.7

Gold 1,437.2 86.2 Deposits of nonresidents in foreign currency 193.2 -28.7

O fficial reserves 3,160.7 -47.1

O ther 0.0 0.0

Dom estic assets 613.7 7.4 Dom estic liabilities 3,685.0 -7.7

Currency in circulation 551.7 2.1

Claim s on the governm ent 274.1 0.3 G overnm ent deposits 216.3 20.3

Governm ent paper in portfolio 0.0 0.0 Governm ent of Curacao 192.3 5.0

Governm ent agencies and institutions 274.0 0.3 Governm ent of Sint M aarten 23.6 15.3

O ther 0.0 0.0 Form er Central Governm ent 0.1 0.0

Governm ent agencies and institutions 0.4 0.0

Claim s on deposit m oney banks 0.0 0.0 Liabilities to deposit m oney banks 2,692.5 -17.9

Current account balances 0.0 0.0 Current account balances 968.9 7.3

Certificates of Deposit 216.0 -25.0

Required reserves 1,507.6 -0.2

Claim s on other sectors 339.6 7.1 Liabilities to other sectors 224.5 -12.2

O ther assets 339.6 7.1 Deposits of other residents 164.8 -11.9

O ther liabilities 59.7 -0.3

Capital and reserves 1,333.4 82.9

Total assets 5,211.6 46.5 Total liabilities 5,211.6        46.5

The condensed balance sheet of the Centrale Bank van Curaçao en Sint M aarten for the m onth of February 2022:

(m illions of NAf.)
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The net position of the governments at the Bank improved by NAf.20.3 million due to an increase in the 
deposits of Sint Maarten (NAf.15.3 million) and Curaçao (NAf.5.0 million). The increase in the deposits 
of Sint Maarten was mainly the result of funds received from the trust fund at the World Bank related 
to the reconstruction of Sint Maarten. However, this increase was moderated by transfers towards its 
accounts at the commercial banks. Meanwhile, the deposits of Curaçao increased mainly as a result of 

the transfer of license fees collected by the Bank over the month of January 2022.  
 
The item “Liabilities to other sectors” decreased by NAf.12.2 million due largely to transfers by PSB Bank 
N.V. towards its accounts at the commercial banks.  
 
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.47.1 million which 

is mainly attributable to the net purchase of official reserves and the withdrawal of dollar balances by 
the commercial banks at the Bank, and the transactions of the commercial banks in Bonaire and the 
Central Bank of Aruba. However, the transfers of funds from abroad by the World Bank and a pension 
fund have moderated the decline in this item. 

 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.86.2 million due to the 
higher market value on the balance sheet date compared to the end of January 2022. The higher market 

value of gold can be explained by the increased uncertainty in the international financial markets due 
to rising geopolitical tensions, in particular the invasion of Ukraine by Russia. Gold is considered a safe 
haven by investors in uncertain times. The increase in the item “Capital and reserves” on the liabilities 
side of the balance sheet was related to the higher market value of the gold stock. 
 
Willemstad, April 6, 2022 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
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Overzicht wetgeving 
 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling  aanhangig 
te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond 
van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het 

Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de 
Landscourant, te weten een overzicht van: 

 
1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van 
de Ombudsman nog niet is verstreken; 
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 

3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 

 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

   
 

 

 

 
2 
 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

 
 

 
 

AB 2022, no. 19 
 
 
 

Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 

and Telecommunication of March 
22, 2022 to determine the 
maximum wholesale price and 
maximum retail prices for 
petroleum products (Regulation 
maximum prices petroleum 
products) 

 
 

 
    22 maart 2022 

 
 

 
 
 22 maart 2022  

 

 
 
 

   
 
   AB 2022, no. 20 

Besluit van de 23ste maart 2022 
tot afkondiging van de Regeling van 
de Minister van Buitenlandse Zaken 
van 15 maart 2022, nr. Min-
BuZa.2022.11544-7, tot wijziging 
van de Regeling vrijstelling 

visumplicht Rijksvisumwet met 
betrekking tot vervallen van de 
visumvrijstelling van onderdanen 

van de Russische Federatie met 
een diplomatiek paspoort 

 
 
 
 

15 maart 2022 

 
 
 

21 maart 2022 

 
 
 

AB 2022, no. 21 

 
Landsverordening van 29 maart 
2022 tot vaststelling van de 
Begroting van het land Sint 
Maarten voor het dienstjaar 2022 
(Landsverordening begroting 2022) 
 

 
 

 
29 maart 2022 

 
 
31 maart 2022 en 
werkt terug tot en 
met 1 januari 2022 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx
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AB 2022, no. 22 

Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 
and Telecommunication of April 11, 
2022 to determine the maximum 

wholesale price and maximum 
retail prices for petroleum products 
(Regulation maximum prices 
petroleum products) 
 

 
 
 

11 april 2022 

 
 
 

12 april 2022 

  

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

- - - 
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