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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BLUE FLAMES N.V. 

voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 
STREET 54, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 november 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan THE YACHT 

SHOP N.V. DBA NATIONAL MARINE & 
SUPPLIER voorheen gevestigd te RADISH 
ROAD #25, SOUTH REWARD, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.05 november 2021, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan EVA'S TOTAL IMAGE N.V. 

voorheen gevestigd te UNION ROAD #168 , 
COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 november 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan OSPAZ HARDWARE N.V. 

voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE ROAD # 
19, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 oktober 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan HUSSEIN MOHAMED ALD 
DIR VAN PANORAMIC CAR RENTAL N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 108 
UNIT 2, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 november 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan HOME CARE SERVICES 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 
LA PALAPA 7 & 8, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.06 september 

2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FLOBEMAH N.V. voorheen 
gevestigd te UNION ROAD #26 , COLE BAY , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  15 november 

2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PENTECOSTAL 
SOLDIERS OF JESUS FOUNDATION 
voorheen gevestigd te MADRID ROAD LANE1 
11, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 23 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 30 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PLANET ASIA N.V. DBA 
THE LITTLE THAI SAVANH voorheen 

gevestigd te AIRPORT BOULEVARD # 36 
UNIT B, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 november 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DHR. AUGUSTO PRIEST 
AANSPR. GESTELD GUSHEV N.V.D.B.A. 
ST.PETER SHELL SERVICE STATION. 
voorheen gevestigd te L.B. SCOT ROAD, CUL 
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.08 juni 

2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GARAGE ST MARTIN N.V. 
voorheen gevestigd te UNION ROAD #88 , 

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

op d.d.  15 november 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SIMSON EQUIPMENT 
RENTALS N.V. voorheen gevestigd te MADRID 
ROAD # 62A,, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 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 30 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SEA-CURE MARINE 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD # 69, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  02 november 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LE CHAMPAGNE SNACK 
N.V. voorheen gevestigd te ORANGE GROVE 
SHOPPING CENTER, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.08 november 2021, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CARIBBEAN HANDLING 
& COMMERCE (SINT MAARTEN) N.V. 

voorheen gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD 
#11, , LOWER PRINCESS QUARTER , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  15 november 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SINT MAARTEN SCHOOL 
OWNERS ASS. FOUNDATION. voorheen 
gevestigd te MADRID ROAD # 55., LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 23 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 30 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SIMPSON BAY ART 
GALLERY N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD #130, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  02 november 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan P & D ENTERPRISES N.V.  
DBA LE CHIC BOUTIQUE voorheen gevestigd 
te C.A. CANNEGIETER STREET 59, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.09 augustus 2021, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SORI MAINTENCE & 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 

A.TH.ILLIDGE ROAD #183 , LOWER 
PRINCESS QUARTER , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 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 26 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THE NEW JESUS 
SOLDIERS FOUNDATION voorheen gevestigd 
te MADRID ROAD (LPG) #2, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 23 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 30 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan T' GARLEAN N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT RD SIMPSON 

BAY # 63, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  02 november 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan JIA HUA CHINESE 
RESTAURANRT N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD 23, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.13 juli 2021, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan STYLE & CUT B.V. 
voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE ROAD 

#296 , LOWER PRINCESS QUARTER , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  15 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 23 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan STEP OUT IN FAITH 
CONSULTANCY voorheen gevestigd te LONG 
WALL ROAD #18,, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 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 30 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THE COW STEAKHOUSE 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 

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

op d.d.  02 november 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan LITTLE BAY HARMONY 
HOME OWNERS FOUNDATION voorheen 
gevestigd te OTTER DRIVE # 5, BELAIR, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.14 april 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 novomber 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan QUICK 
FINISH ELECTRICAL COMPANY N.V. 

voorheen gevestigd te ARCH ROAD 26 B , 
SUCKERGARDEN , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 november 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ZORRILLA RAMOS N.V. 
voorheen gevestigd te A.T. ILLIDGE ROAD 
#55, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 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 30 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THE LANGUAGE 
LEARNINGINSTITUTE FOUNDATION 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 30, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 november 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DEWINE N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD # 46, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.14 juni 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ORO GOLD 
B.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET 

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

uitgevaardigd is op d.d.  16 september 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SUNSHINE CAR RENTAL 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 
#2, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 26 augustus 20212, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TOKOLUSH CHARTERS 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 

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

op d.d.  02 november 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan A TASCA N.V. voorheen 
gevestigd te UNION ROAD 155, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.15 november 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SANTIS N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #13 , 

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

op d.d.  16 september 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan GEN EVENTS 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
68,, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 september 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan C.E.C. WINDWARD N.V.  
VOORHEEN voorheen gevestigd te 

GROUNDDOVE ROAD #5 UNIT #21-22, 
POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 augustus 2021, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BLUE BAMBOO N.V.LA 
CASA- AUT-ACC CONSULTANCY NV 
voorheen gevestigd te UNION ROAD #75, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.15 november 2021, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VACATIONER PARADISE 
TOURS N.V. voorheen gevestigd te WALTER 

NISBET ROAD #15 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  20 augusutus 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MBA WOOD N.V. 
voorheen gevestigd te WELL ROAD 85, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 
oktober 2021, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan E. EXCEL ST. MAARTEN 
N.V.E. EXCEL ST. MAARTEN N.V. voorheen 

gevestigd te UNION ROAD UNIT 1 - 137, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.15 november 2021, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 2e december 2021, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 

zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van MAHO ANTILLANO 
DEVELOPMENT COMPANY N.V., ten deze 
gedomicilieerd ten kantore van Lexwell 
Advocaten, gevestigd en kantoorhoudende aan 

de Falcon Drive # 2, Harbour View op Sint 
Maarten alsmede ten kantore van mij, 
deurwaarder, ten laste van PAPILLON LTD., 
gevestigd te Nevis, W.I., 

 
BETEKEND: Een Engelse taal gestelde brief 

d.d. 1 december 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 24 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CAN GROUP 
B.V. voorheen gevestigd te A.J.C BROUWERS 

ROAD # 25 , CUL DE SAC , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  21 april 2021, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 2e december 2021, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van MAHO ANTILLANO 

DEVELOPMENT COMPANY N.V., ten deze 
gedomicilieerd ten kantore van Lexwell 
Advocaten, gevestigd en kantoorhoudende aan 
de Falcon Drive # 2, Harbour View op Sint 
Maarten alsmede ten kantore van mij, 
deurwaarder, ten laste van GIMORA 
ENTERPRISES INC., gevestigd te Nevis, W.I., 

 

BETEKEND: Een Engelse taal gestelde brief 
d.d. 1 december 2021  
 
De deurwaarder, Mark John Rabess   
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PEARSON 
INEZ voorheen wonende te DOMINICA ROAD 

# 2, OVER THE POND. ST.MAARTEN., 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 november 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AUGUSTA ALLAN 
voorheen wonende te UNION ROAD Z/N,  
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 15 november 2021, door de 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PETIT DOL, SONESE 
voorheen wonende te MADRID ROAD (LPQ), 

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

uitgevaardigd is op d.d 23 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 26 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VINCENT CAROL 
voorheen wonende te MADRID ROAD (LPQ) # 
23 -A, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  23 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 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan HUGGINS JACINTH 
THERESA voorheen wonende te WELGELEGEN 

ROAD 3-A, CAY HILL, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  02 september 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan COUDRE ALAIN HENRI 
GUY voorheen wonende te UNION ROAD 65-
A,  COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 november 2021, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RAYMOND-LAURENT, 
MARIE LESLIE voorheen wonende te MADRID 

ROAD LANE 1 # 38C, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 23 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 23 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan POLANCO SEVERINO 
FRANCISCA voorheen wonende te SOUALIGA 
ROAD # 9 ,PHILIPSBURG. ST.MAARTEN, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  23 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 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SEECHAR RANLYNETTE 
voorheen wonende te SR. PATIENTIA ROAD 

11 SIMPSON BAY ST.MAARTEN, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 september 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GASSANT LEJUSTE 
voorheen wonende te UNION ROAD #87,  
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 november 2021, door de 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan REID ODELL DENO 
voorheen wonende te MADRID ROAD (LPQ) 

38 DUTCH QUARTER ST.MAARTEN, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 23 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 23 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ROUMOU JAMES 
REYNALDO voorheen wonende te 
KRUYTHOFFSTEEG # 4, PHILIPSBURG., 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  23 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 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan POWELL CONRAD 
FAUSTIN voorheen wonende te ARLET B. 

PETERS ROAD 1 B COLE BAY, COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GUILLON LE, JEAN 
CLAUDE voorheen wonende te UNION ROAD 
88,  COLE BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 november 2021, door de 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RODRIGUEZ DIAZ 
LORENZA voorheen wonende te MADRID 

ROAD # 35, MIDDLE REGION., LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 23 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 24 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MARLIN MARK ALPHONS 
DBA BANANA JACK BAR & BISTRO voorheen 
wonende te KANAL STEEG #2, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  24 september 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VROLIJK RAMON 
RUDECINDO voorheen wonende te GIRAFFE 

DRIVE # 4, CAY HILL, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  03 september 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VIZCAINO ANA MARIA 
voorheen wonende te A.TH.ILLIDGE ROAD 
264 LOWER PRINCES QUARTER,  LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 15 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 26 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RODRIQUEZ LISETTE 
JOSEFINA voorheen wonende te MADRID 

ROAD, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 23 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 29 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PRINCE ANGIE MARILYN 
voorheen wonende te ANTILOPE DRIVE #1, 
CAY HILL, LITTLE BAY, CAY HILL, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 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 08 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RICHARDSON PAUL 
WILFRIED voorheen wonende te L.B. SCOT 

#107, CUL DE SAC, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  05 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 23 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VLAUN POLL NIULKA 
voorheen wonende te A.TH.ILLIDGE ROAD 
290,  LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 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 26 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SALVADOR GARCIA 
DELFIDO voorheen wonende te MADRID 

ROAD (LPQ) 5 DUTCH QUARTER 
ST.MAARTEN, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 23 
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 29 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PENNANT-
MORRISYVONNE E. voorheen wonende te 
CARACAS DRIVE 21 DUTCH QUARTER, 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  25 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 25 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WILLIAMS 
GAVTON MORTIMER voorheen wonende te A. 

TH. ILLIDGE ROAD # 306, DUTCH 
QUARTER., LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 
oktober 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BENNETT, 
REUBEN DION PEDRITO voorheen wonende 
te WELGELEGEN ROAD 17-A APT.A,  CAY 
HILL, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 20 oktober 2021, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SMITH DIANIRAH 
NIOSOTTI VERA voorheen wonende te 

MADRID ROAD # 12, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 23 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 29 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VARGAS-ACEVEDO JOSE 
ANTONIO voorheen wonende te A.TH ILLDGE 
ROAD # 64, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  25 

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  
 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2021, nummer 27                                     Datum: 10 december 2021 

   P a g i n a  | 20 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GUMBS-BERQUIS, 
MERCEDES voorheen wonende te DAISY 

ROAD # 10 SAUNDERS, SAUNDERS, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  05 oktober 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CALDERONE 
ANGELO voorheen wonende te WELGELEGEN 
ROAD #11,  CAY HILL, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 20 oktober 2021, door 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan STEPHENSON GORDON 
RICKFORD voorheen wonende te MADRID 

ROAD LANE1 #28 , DUTCH QUARTER., 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 23 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 25 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan BARTLETT DANILO 
ELMINIO voorheen wonende te LOW ESTATE 
ROAD 51 BELVEDERE, BELVEDERE, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 oktober 

2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
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 26 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan VELASQUEZ-
LUDY MARIA voorheen wonende te A. TH. 

ILLIDGE ROAD #132 OVER THE POND, 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 ocvktober 1, 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 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan WU-ZHANG HUILEN 
voorheen wonende te A.J.C. BROUWERS 
ROAD # 28,  CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 21 april 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan STEWART PATRICK 
MATHEW LEROY voorheen wonende te 

MADRID ROAD LANE 1 143 DUTCH 
QUARTER, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 23 
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 25 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SMITH-CLEMMINGS 
JUDITH JOY voorheen wonende te LOW 
ESTATE ROAD 5 A, BELVEDERE, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  27 oktober 2021, 

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ROGERS-
HULL VENETTA VIOLA voorheen wonende te 

A. TH. ILLIDGE ROAD 220-A, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 oktober 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PANTOPHLET GILBERTO 
ANTONIO voorheen wonende te MADRID 
ROAD LANE 2 15,  LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 23 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 26 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SURIN MASNER voorheen 
wonende te MADRID ROAD #11, LOWER 

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

uitgevaardigd is op d.d 23 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 25 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ZINHAGEL 
EDDIE JOHN voorheen wonende te LOW 
ESTATE ROAD #11, BELVEDERE, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  27 oktober 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan QIAOYUN LI 
voorheen wonende te 124 FRONT STREET, 

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

op d.d.  14 oktober 2021, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan PERSAUD REENA 
voorheen wonende te MADRID ROAD LANE 1 
# 1 # 24,  LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23 
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 26 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VASQUEZ YANELIS 
voorheen wonende te MADRID ROAD #23, 

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

uitgevaardigd is op d.d 23 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 25 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan VAN DER 
MEER ANNE MARIONETTE MARIA voorheen 
wonende te GLADIOLA ROAD # 44, MARY 
FANCY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  28 oktober 2021, door de Ontvanger 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan RAVELO JORGE voorheen 
wonende te BISHOP HILL ROAD #7, UPPER 

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

uitgevaardigd is op d.d.  29 september 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 25e november 2021, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier. 
Opgeroepen: Pieter Rene Marco BRAKKEE 
en Victoria BRAKKEE, zonder bekende woon- 
of verblijfplaats, om op vrijdag, 4e februari 
2022 te 08:30 uur voormiddags ter zitting van 

het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten 
Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op 
de vordering van Sherstine McKenzie, wonende 

in Nederland en thans verblijvende op St. 
Maarten, alhier, te antwoorden. (KG 190/2021- 
SXM2021-1409) 

 
De deurwaarder S.M. APON 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november 
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SANTOS 
SORIANO FRANCISCA voorheen wonende te 

BERMUDA DRIVE 9 LOWER PRINCES 
QUARTER,  LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29 
september 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

 
 

 
AANKONDIGING 

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

2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WHYTE 
ROSHANA SHAUNTEL voorheen wonende te 
AMARYLLIS ROAD # 30, MARY'S FANCY, 

MARY FANCY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 28 oktober 2021, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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ANKONDIGING 
 

Bij exploot van 7e december 2021, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 

ten verzoeke van 1. de naamloze 
vennootschap Ennia Caribe Holding N.V., 2. 
de naamloze vennootschap Ennia Caribe 
Leven N.V., 3. de naamloze vennootschap 

Ennia Caribe Schade N.V., 4. de naamloze 
vennootschap ennia caribe zorg n.v. en 5. 
de besloten vennootschap ec investments 

b.v., alle gevestigd te Curaçao, die voor deze 
zaak woonplaats kiest ten kantore van mij 
deurwaarder alsmede ten kantore van de 
gemachtigde advocaten mrs. mrs. S.M. Altena, 
K.D. Keizer en M.D. van den Brink, ten laste van 
ABDALLAH ANTOUN ANDRAOUS 

ingeschreven te Sint Maarten op het adres 
Mullet Bay 13 D 1 doch zonder bekende woon- 
of verblijfplaats hier te lande 
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO,  
beschikking dd. 29 november 2021. 
 

De deurwaarder, Mark John Rabess  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
LIQUIDATIE 

 
COCONUTS SOUVENIRS N.V. 

(in liquidation) 

 
The liquidator of Coconuts Souvenirs N.V., with 
its registered office at Welfare Road 115, Royal 
Palm and registered at the Sint Maarten 
Chamber of Commerce & Industry under 
number 8409 (the “Company”) hereby makes 

this statement as referred to in Section 2:31, 
paragraph 6 of the Civil Code and publishes it in 
the prescribed manner.  
 

The liquidator hereby declares and announces 
that there are no longer any assets known to 
the liquidator. The liquidator has prepared a 

final statement as referred to in article 2:31, 
paragraph 8 of the Civil Code, which has been 
made available for inspection at the offices of 
the Trade Register kept by the Sint Maarten 
Chamber of Commerce & Industry and at the 
address where the Company has its registered 
office. Notice of liquidation has been filed with 

the Court; no objections have been raised 
against the liquidation of the Company.  
 
As of the date of this statement and 
announcement, the liquidation has ended, the 

Company ceases to exist as a legal person and 
the Liquidator has stepped down as liquidator of 

the Company. 
 
Myriam Bartoli (Liquidator) 
11 Rue des Marins 
Gustavia, Saint Barthelemy 
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LIQUIDATIE 

 
CARIBBEAN NUMERIC PRINT N.V. 

(in liquidation) 
 
The liquidator of Caribbean Numeric Print N.V., 
with its registered office at Airport Road #28 

and registered at the Sint Maarten Chamber of 
Commerce & Industry under number 12287 (the 
“Company”) hereby makes this statement as 
referred to in Section 2:31, paragraph 6 of the 

Civil Code and publishes it in the prescribed 
manner.  
 

The liquidator hereby declares and announces 
that there are no longer any assets known to 
the liquidator. The liquidator has prepared a 
final statement as referred to in article 2:31, 
paragraph 8 of the Civil Code, which has been 
made available for inspection at the offices of 
the Trade Register kept by the Sint Maarten 

Chamber of Commerce & Industry and at the 
address where the Company has its registered 
office. Notice of liquidation has been filed with 
the Court; no objections have been raised 
against the liquidation of the Company.  

 
As of the date of this statement and 

announcement, the liquidation has ended, the 
Company ceases to exist as a legal person and 
the Liquidator has stepped down as liquidator of 
the Company. 
 
Gregory Lax (Liquidator) 

148 Almond Grove Estate 
Cole Bay, Sint Maarten 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

LIQUIDATIE 

 
MANAMA N.V. 
(in liquidation) 

 
The liquidator of MANAMA N.V., with its 
registered office at Welfare Road 89, Cole Bay 

and registered at the Sint Maarten Chamber of 
Commerce & Industry under number 24606 (the 
“Company”) hereby makes this statement as 
referred to in Section 2:31, paragraph 6 of the 

Civil Code and publishes it in the prescribed 
manner.  
 

The liquidator hereby declares and announces 
that there are no longer any assets known to 
the liquidator. The liquidator has prepared a 
final statement as referred to in article 2:31, 
paragraph 8 of the Civil Code, which has been 
made available for inspection at the offices of 
the Trade Register kept by the Sint Maarten 

Chamber of Commerce & Industry and at the 
address where the Company has its registered 
office. Notice of liquidation has been filed with 
the Court; no objections have been raised 
against the liquidation of the Company.  

 
As of the date of this statement and 

announcement, the liquidation has ended, the 
Company ceases to exist as a legal person and 
the Liquidator has stepped down as liquidator of 
the Company. 
 
Marc Guernic (Liquidator) 

Blvd de Grand Case 48 
Grand Case, Saint Martin 
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LIQUIDATIE 

LIQUIDATIE BOUTIQUE CONSULTANTS 
B.V. (in liquidatie) 

De vereffenaar van Boutique Consultants B.V. in 
liquidatie (de Vereffenaar), statutair gevestigd 
te Sint Maarten met haar vestigingsadres te 

Rubber Tree Drive 16, apt 3.6, Colebay, Sint 
Maarten en ingeschreven in het Handelsregister 
gehouden door de Kamer van Koophandel & 

Nijverheid te Sint Maarten onder nummer 
26657 (de Vennootschap) geeft hierbij de 
verklaring als bedoeld in artikel 2:31 lid 6 van 
het Burgerlijk Wetboek en maakt deze 

verklaring hierbij bekend op de voorgeschreven 
wijze.  

Geen bekende baten en slotverantwoording 

De Vereffenaar verklaart en maakt hierbij 

bekend dat de Vereffenaar heeft vastgesteld dat 
er geen aan de Vereffenaar bekende baten meer 
aanwezig zijn. De Vereffenaar heeft een 
slotverantwoording opgesteld als bedoeld in 
artikel 2:31 lid 8 Burgerlijk Wetboek die ter 

inzage is gelegd ten kantore van het 
Handelsregister gehouden door de Kamer van 

Koophandel & Nijverheid te Sint Maarten en op 
het adres waar de Vennootschap kantoor hield. 
Per de datum van deze verklaring en 
bekendmaking is de vereffening geëindigd, is 
de Vennootschap als rechtspersoon opgehouden 
te bestaan en is de Vereffenaar afgetreden als 
vereffenaar van de Vennootschap. 

De Vereffenaar 
Thank you 
Dymphne Bossers 
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                                                                          No. 2020/457 
 

 
 

LANDSBESLUIT 

 

Van de   November 05, 2021 , no. LB-21/0135 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
 

 

In overweging genomen hebbende:  
- de brief van Employer Council St. Maarten van 9 april 2021 met de voordracht van leden voor 

de Sociaal-Economische Raad;  
- dat de heer Ajay Rawtani wordt voorgedragen als lid als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven 

uit de werkgeverskring; 
 
Gelet op: 

- Artikelen 3, 4 en 12 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad; 
 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

 
Artikel 1 

De heer Ajay Damodar Rawtani, geboren op 23 april 1977 te Pune, als lid van de Sociaal- 
Economische Raad te benoemen voor de periode van 3 jaren. 
 
Artikel 2 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt 

in de Landscourant geplaatst.  
 
 
 

Philipsburg, 05 november 2021 
Wnd. Gouverneur van Sint Maarten 
 

 
05 november 2021 
De Minister van Algemene Zaken 
 

 
 

 
Bezwaar: 
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 juncto 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve 

Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitkering hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het 

bestuursorgaan dat dit besluit heeft afgegeven.   

Beroep: 

In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 juncto 16 van de landsverordening 

Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van dit besluit een beroepschrift 

ingediend worden bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten.  
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

                                                      VAN DE November 30, 2021 
 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE 
   

NR.: 2021/1451 
 

 
in overweging genomen hebbende:  
het verzoek van Mevr. Suzie Mutch, namens Motor Yacht ILONA, d.d. 19 November 2021 met 
betrekking tot het opstijgen van- en landen op het motorjacht (M/Y) ILONA in de territoriale wateren 
van Sint Maarten, met een helikopter, van het type Augusta AW109SP, registratie  

G-CHFD, waarmee VFR- vluchten uitgevoerd kunnen worden van en naar de Prinses Juliana 
Internationale luchthaven (PJIAE) van Sint Maarten en naburige landen nadat toestemming is verleend 
door de lokale autoriteiten;  
het advies van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart en de Inspecteur 
luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart; 
 

gelet op:  
- artikel 26, tweede lid, onderdeel b, jo. eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening; 
- artikel 3, veertiende lid, van de Ministeriële beschikking mandaat Luchtvaartlandsverordening 

en Landsbesluit toezicht luchtvaart; 
 

HEEFT BESLOTEN:  
 

Artikel 1 Algemeen 
Aan Mevr. Suzie Mutch, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste lid, 
van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod: 

a. om vanaf  19 december 2021 tot en met 18 maart 2022, met inachtneming van artikel 2 en 3 
van deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van- en te landen op het M/Y 
ILONA; 

b. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type Augusta AW109SP, 

registratie G-CHFD en genoemde voorwaarden in het bewijs van luchtwaardigheid, uitgegeven 
door de “United Kingdom Civil Aviation Authoriy”. 
 

Artikel 2 Voorschriften en beperkingen 
1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het M/Y ILONA. 

2. Alle vluchten worden in overleg met de luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd. 
3. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het M/Y ILONA, dient in samenhang met 

artikel 2 lid 2 van deze beschikking, via radio contact,  toestemming te worden verleend door de 
bevoegde luchtverkeersleidingsdienst (“Air Traffic Service PJIAE”), op de relevante frequentie 
118.7Mhz. 
4. Dertig minuten voorafgaand aan de geschatte opstijging van of landing op het motorjacht, dient 
contact te worden opgenomen met de luchtverkeersleidingsdienst om een vliegplan in te dienen, hetzij 
via telefoon (1-721-546-7531), op de Tower frequentie ( 118.7 Mhz ) of via elk ander 

communicatiemiddel. 
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5. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met toestemming 
van de bevoegde luchtverkeersleidingsdienst.  
6. Tijdens het uitvoeren van de vlucht wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht met 
de luchtverkeersleidingsdienst en wordt de radioverbinding voortdurend gecontroleerd op de juiste 
radiofrequentie. 

7. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel in de obstakelvrije sector van het helikopterdek 
van het M/Y ILONA zijn. 
8. Voor vertrek vanuit het aangewezen luchtvaartterrein terug naar het schip, wordt door de op dat 
moment bevoegde persoon, een vliegplan ingevuld en ingediend bij de luchtverkeersleidingsdienst   
9. Alle aanwijzingen van de luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct opgevolgd. 
10. Alle vluchten vanuit Sint Maarten naar de naburige landen worden uitgevoerd, nadat toestemming 

is verleend door de lokale autoriteiten van de landen. 
11. Bij de uitvoering van elke vlucht dienen alle relevante documenten zoals het certificaat van 
luchtwaardigheid, certificaat van registratie, certificaat van verzekering en bewijzen van bevoegdheid 
van het bemanningspersoneel geldig te zijn. 

12. Indien tijdens het gebruik van de ontheffing de relevante documenten komen te vervallen, draagt 
de aanvrager er zorg voor, dat de nieuwe relevante documenten tijdig worden opgestuurd naar de 
Sectie Luchtvaart, om te voorkomen dat de ontheffing wordt ingetrokken.  

 
Artikel 3 Verantwoordelijkheid 
1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder van de opererende helikopter bekend is met 
de inhoud van deze beschikking. 
2. Deze beschikking wordt ingetrokken, indien de voorwaarden onder artikel 2 en 3 niet- of niet 
volledig worden nageleefd. 
 

Artikel 4 Geldigheidsduur 
1. Deze beschikking treedt in werking op 19 december 2021 en is geldig tot en met 
18 maart 2022. 
2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.  
 

 
 

Philipsburg,  
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 
en Telecommunicatie 
Namens deze, 
Louis Halley 
Hoofd van de Dienst Lucht, - en Scheepvaart 

 
 
Bezwaar: 

Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve 
Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij 

het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. 

 

Beroep: 

 In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening 

Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een 

beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN DE November 30, 2021 
 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE 

   
NR.: 2021/1452 

 
in overweging genomen hebbende:  
het verzoek van mevr. Charlotte Lenten, van “Helicopter Permits”, d.d. 10 november 2021, met 
betrekking tot het opstijgen van en landen op het motorjacht (M/Y) POWER PLAY in de territoriale 
wateren van Sint Maarten, met helikopters, van het type MBB-BK 117 D-2, registratie N8J en N8K 

waarmee VFR- vluchten uitgevoerd kunnen worden van en naar de Prinses Juliana Internationale 
luchthaven (PJIAE) van Sint Maarten en naburige landen nadat toestemming is verleend door de 
lokale autoriteiten;  
het advies van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart en de Inspecteur 

luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart; 
 

gelet op:  
- artikel 26, tweede lid, onderdeel b, jo. eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening; 
- artikel 3, veertiende lid, van de Ministeriële beschikking mandaat Luchtvaartlandsverordening 

en Landsbesluit toezicht luchtvaart; 
 

HEEFT BESLOTEN:  
 

Artikel 1 Algemeen 
Aan mevr. Charlotte Lenten, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste 
lid, van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod: 

c. om vanaf 1 december 2021 tot en met  30 april 2022, met inachtneming van artikel 2 en 3 
van deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van- en te landen op het M/Y 
POWER PLAY; 

d. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type MBB-BK 117 D-2, 
registratie N8J en N8K, en genoemde voorwaarden in het bewijs van luchtwaardigheid, 
uitgegeven door de “Federal Aviation Administration”. 
 

Artikel 2 Voorschriften en beperkingen 
1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het M/Y POWER PLAY. 
2. Alle vluchten worden in overleg met de plaatselijke luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd. 

3. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het M/Y POWER PLAY, dient in samenhang 
met artikel 2 lid 3 van deze beschikking, via radio contact,  toestemming te worden verleend door de 
bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst (“Air Traffic Service PJIAE”), op de relevante 
frequentie 118.7Mhz. 
4. Dertig minuten voorafgaand aan de geschatte opstijging van of landing op het motorjacht, dient 
contact te worden opgenomen met de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst om een vliegplan in te 
dienen, hetzij via telefoon (1-721-546-7531), op de Tower frequentie ( 118.7 Mhz ) of via elk ander 

communicatiemiddel. 
5. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met toestemming 
van de bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst.  
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6. Tijdens het uitvoeren van de vlucht wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht met 
de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst en wordt de radioverbinding voortdurend gecontroleerd op 
de juiste radiofrequentie. 
7. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel in de obstakelvrije sector van het helikopterdek 
van het M/Y POWER PLAY zijn. 
8. Voor vertrek vanuit het aangewezen luchtvaartterrein terug naar het schip, wordt door de op dat 
moment bevoegde persoon, een vliegplan ingevuld en ingediend bij de plaatselijke 
luchtverkeersleidingsdienst   
9. Alle aanwijzingen van de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct opgevolgd. 
10. Alle vluchten vanuit Sint Maarten naar de naburige landen worden uitgevoerd, nadat toestemming 
is verleend door de lokale autoriteiten van de landen. 

11. Bij de uitvoering van elke vlucht dienen alle relevante documenten zoals het certificaat van 
luchtwaardigheid, certificaat van registratie, certificaat van verzekering en bewijzen van bevoegdheid 
van het bemanningspersoneel geldig te zijn. 
12. Indien tijdens het gebruik van de ontheffing de relevante documenten komen te vervallen, draagt 

de aanvrager er zorg voor, dat de nieuwe relevante documenten tijdig worden verstuurd naar de 
Sectie Luchtvaart, om te voorkomen dat de ontheffing wordt ingetrokken. 
 

Artikel 3 Verantwoordelijkheid 
1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder van de opererende helikopter bekend is met 
de inhoud van deze beschikking. 
2. Deze beschikking wordt ingetrokken, indien de voorwaarden onder artikel 2 en 3 niet- of niet 

volledig worden nageleefd. 
 
Artikel 4 Geldigheidsduur 
1. Deze beschikking treedt in werking op 1 december 2021 en is geldig tot en met 30 april 2022. 
2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.  
 

 
 

Philipsburg,  
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 
en Telecommunicatie 

Namens deze, 
Louis Halley 
Hoofd van de Dienst Lucht, - en Scheepvaart 

 

 

 

Bezwaar: 

Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve 
Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij 

het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. 

 

Beroep: 

 In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening 

Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een 

beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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Preamble 

In view of Title II of the National Ordinance on the judicial documentation and declarations of conduct 

(hereafter: the Ordinance), these policy rules are established as it relates to the application, 

consideration and issuance of declarations of conduct. This policy will enter into force after publication 

in the National Gazette and will also apply to applications in process at such time. 

The DOC bares the abbreviation VOG in Dutch for “Verklaring Omtrent het Gedrag”. 

At the moment, three organizations have a task in processing applications for a COC. These entities are 

the Public Service Center (hereafter: PSC), the Public Prosecution Office and the Ministry of Justice. The 

PSC performs the front-office function. The Public Prosecutor Office checks the judicial documentation 

and provides the judicial documentation which is found on a person to the Ministry of Justice. The 

Ministry of Justice reviews applications in which judicial documentation is found on the applicant. The 

Minister of Justice is the authorized body to decide on DOC applications.  

 

§ 1. Introduction 

§ 1.1 What is a DOC/VOG? 

 

A declaration of conduct has become a known requirement in many instances in everyday life in Sint 

Maarten. This declaration is often requested as an independent verification means for the behavior of a 

person. Article 15 of the Ordinance clearly stipulates that no other declaration shall be issued under any 

name whatsoever than a declaration in accordance with the stipulations of the Ordinance Section 3 of 

this article further outlines that the declaration should solely contain the opinion of the Minister derived 

from an assessment of information obtained in this regard, in comparison to the purpose for which the 

declaration is sought. The opinion of the Minister is formulated in having objections or having no 

objections against the issuance of the declaration.  

The Explanatory Memorandum to this Ordinance states that the DOC/VOG may not relate to a person's 

conduct in general, but must be limited to a concretely stated purpose, which purpose must be explicitly 

reflected in the declaration. The requirement that the purpose must be explicitly reflected in the 

declaration is intended to prevent anything from being added to the declaration itself, making it look 

like proof of good and moral conduct. Such a declaration would be in violation with the intention of the 

Ordinance.  

This means that research is carried out into the applicant's judicial history weighing the interest of the 

applicant against the risk to society in the light of the purpose of the application. If there is no evidence 

of objections against the applicant, the VOG will be issued. In other cases, the VOG is refused. 

The afore indicates that there is a substantive assessment executed by the Minister in which the 

information on the behavior of the applicant is valued in relation to the purpose the declaration must 

serve.  

In paragraph 1.2 the purpose for which a declaration can be requested is outlined, whilst paragraph 1.3. 

provides insight into what is understood under the behavior and from which documentation or 

information the behavior may be distilled. 
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The declaration of conduct is not a police record/certificate, a requirement often listed by foreign 

authorities. A Police record/certificate is not just a declaration on the behavior, as may be considered 

due to the time restrictions under this Ordinance for declarations of conduct, but fully details all 

(historical and current) available information on a person reflected in judicial records. A Police certificate 

does not require a consideration of the Minister of information against the back drop of a particular 

purpose. This certificate is issued at all times on the request of the person seeking same. The issuance 

of a Police certificate is not denied at any time, yet granted in accordance with the stipulations set forth 

in the Articles 12-14 of the Ordinance.   

 

 § 1.2 For what purposes can a declaration of conduct be requested? 

A declaration of conduct can be requested for various reasons. Third parties may set as a requirement 

a declaration of conduct, but may not seek such a declaration from the Minister. Declaration of conduct 

are often required for employment, application of permits, registration at government entities and for 

financial institutions.  The purpose must be listed when filling out the application, while for employment 

purposes, the employer must provide detailed information on the position, tasks and contact so a proper 

assessment can be made of the information against the purpose.    

As an example; an application is submitted for a declaration of conduct for employment as a driver. 

The information obtained on the person, shows multiple traffic violations and a suspended license. The 

information will then be weighed against the purpose for which the declaration is sought, namely 

employment as a driver. Stating the purpose and providing an elucidation enhances the application 

review and serves a proper assessment.  

 

§ 2. Formal requirements for submitting an application 

 

The request for a DOC/VOG is made by means of an application form established by the Minister. This 

form can be downloaded from the website of the government of Sint Maarten or picked up at the 

PSC. The completed form can only be submitted to the PSC. When submitting, a color copy of a valid 

passport, a recent extract from the census register (not older than 3 months) and proof of payment for 

the DOC/ VOG application must be presented. In case the applicant’s passport is expired, a copy of that 

expired passport and a copy of a valid ID card or driver’s license will be accepted as well.  

The Ordinance requires that a DOC/VOG application is done in writing or online when the online platform 

for that is launched in the future.  

The Ordinance also states that the application must include the surname, the first names and the date 

of birth of the applicant, as well as a description of the purpose for which the VOG is requested. If the 

purpose is related to the performance of a particular function, the application must include information 

from the employer, indicating i.e. the nature of the function. In the application form it must be indicated 

which function the applicant specifically will be performing. A description as 'airport employee' is too 

general. The application must show which activities the applicant will perform. If the description is not 

detailed enough, the handling of the application can be suspended, with a request to the applicant to 

provide additional information, until the required information is submitted.  

In general, a DOC/VOG application can only be done by the person seeking a declaration on their own 

behavior. This means that an employer cannot file for the declaration on a (prospective) employee. The 

applicant can, however, authorize someone to submit the application on his behalf. This requires a 
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signed authorization letter and a color copy of a valid passport as proof of identity or a copy of a valid 

ID card of the applicant and authorized representative. 

If the application does not meet all the formal requirements in order to be processed, the application 

will not be processed. The assessment of the application for inadmissibility will be communicated to the 

applicant (by letter), such a decision will be made without delay.  

 

 § 3. Substantive assessment of the behavior 

A substantive assessment of the data from the investigation relating to the conduct of the person 

concerned, which are set against the purpose for which the declaration was requested, is necessary to 

decide on a DOC/VOG. The Ordinance establishes a clear link between the data obtained from the 

investigation and the purpose for which the issue was requested. If there is no evidence of objections, 

a declaration of conduct will be issued. If there are indications that can be formulated as objections, a 

review must take place. 

The grounds for granting or not granting a DOC/VOG are not explicitly regulated by law, which means 

that the Minister has a large degree of policy freedom. However, the Minister must remain within the 

framework of Article 23 of the Ordinance. This article stipulates that the Minister may only take the 

following information into account in the assessment: 

1. Extracts from the criminal/penal registers; 

2. Data derived from the registers of the police in the present or former places of domicile or 

residence of the person concerned; 

3.  Other written documents made available in connection with the issuance of the DOC/VOG. 

The criminal/penal registers consist of criminal records and extracts, containing final convictions 
imposed by Sint Maarten judges for crimes and violations. In addition, the register also includes final 
convictions imposed by other judges, in so far as the Minister has given a provision to that effect.  

Criminal records, including official police reports, are listed on criminal cards (strafkaarten) as kept by 
the Public Prosecution Service. On a criminal card, all police reports concerning a person received by 
the Public Prosecution Service are registered on a criminal card drawn up in the name of that person.  

Data from Police registers concerns data registered by the Police, including information on ongoing police 
investigations. 

Other written documents made available in connection with the issuance of the DOC/VOG could for 
example a detailed job description if the purpose of the DOC/VOG is employment. 

§ 3.1 Historic review period 

When assessing the applicant's judicial data, a review period shall be observed. Article 23 (2) of the 

Ordinance stipulates that a historic review period of 4 years applies if there is no criminal record in the 

criminal/penal register with regard to the person concerned. This means that antecedents from other 

registers and documents may only be taken into account if they have occurred within four years prior 

to the VOG application. In special cases, this may be deviated from. Before deciding on the request in 

such a case, the opinion of the Attorney General shall be sought. 
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With regard to facts that are included in the criminal records, the Ordinance does not rule on a historic 

review period as such, but it is obvious to seek a connection with the retention period of these 

registers. The starting point is that data that have been included in the criminal records, police registers 

and other written documents over a period of four years prior to the assessment are examined. 

The review period is eight years if the judge has imposed a (partly) unconditional prison sentence in the 

event of a conviction. This period shall be extended by the duration of the custodial sentence imposed, 

with the exception of the conditionally imposed part of the sentence. With regard to persons to whom 

the juvenile criminal law has been applied, a period of four years applies provided that the sentence 

imposed does not exceed the duration of three months. 

If a different period is included in a special Ordinance, decision or regulation, this deviating period will 

of course apply. The date of application for the DOC/VOG is the starting point for the historic review 

period. In order to answer the question whether an antecedent falls within the historic review period, 

the date of the offence is decisive. In special circumstances the Minister of Justice can decide to deviate 

from this starting point. However, this cannot be done without first requesting the advice of the Attorney 

General.   

In summary, the historic review period can be shown schematically as follows: 

 

No antecedent in criminal records 4 years 

No prison sentence imposed 4 years 

Unconditional imprisonment imposed 8 years + time spent in detention 

Sexual offences Unlimited 

Minors 4 years, unless imprisonment > 3 months 

  

§ 3.2 Assessment criteria 

 

In the substantive assessment, the interest of the applicant is weighed against the risk to society in 

light of the purpose of the application. It is therefore necessary to take into account the personal conduct 

and circumstances of the applicant, the background of an offence committed, and how this can relate 

to or impact society if the declaration is issued for the purpose intended. The following criteria are 

relevant in this regard: 

1. the age of the conviction or extrajudicial settlement; 

2. the nature and gravity of the offence; 

3. the method of settlement and the severity of any penalty or measure imposed, and 

4. the number and type of data recorded in a given period of time, 

5. everything related to the question whether there is a serious suspicion, based on the 

aforementioned data, that the applicant poses a danger to public order and society. 

  

These criteria must be seen in conjunction. 
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Re 1. The age of the conviction or extrajudicial settlement. 

The closer the relevant antecedents are to the date of application, the heavier they are weighed. The 

starting point is the historic review period discussed under 3.1, but if an antecedent is within this period, 

this does not have to result in the immediate rejection of the DOC/VOG application. This criteria is 

considered in conjunction with other applicable criteria to determine its weight within the assessment. 

Re 2. the nature and gravity of the offence. 

It must be assessed how the nature of the offence committed relates to the purpose of the application. It 

is therefore necessary for the assessment for which position, for which work location and for which 

employer the DOC/VOG is requested. For the application for a DOC/VOG for the purpose of obtaining a 

business license or vending license, it is also relevant what kind of company the applicant wants to 

establish. For example, someone who has been convicted of fencing cannot open a pawn shop, but for 

opening an ice cream stand, that conviction is less relevant. 

With regard to some offences, the function to be fulfilled is less relevant. These offences are by their 

nature so serious that there should not necessarily be a link between the nature of the offences and the 

function to be fulfilled. Examples include serious violent crimes, homicide and crimes committed in an 

organized context. Such offences indicate such serious criminal behavior that it is difficult to say that 

there are no objections to the issuance of the declaration. 

Re 3. The method of settlement and the severity of the penalty or measure imposed. 

The manner in which a crime is dealt with and the sentence or measure imposed gives an indication of 

the seriousness of the offence. A transaction or conditional dismissal weighs less heavily than a 

conviction by the criminal court. A community service sentence imposed by a judge underscores the 

weight to be attributed to the offense. 

Re 4. The number of data recorded in a given period of time. 

Finally, it is important how many antecedents someone has in their name and how they are spread over 

a certain period of time. Someone who repeatedly commits crimes is a greater danger to public order 

than someone who has only one antecedent to his/her name. It is also possible that someone has 

several antecedents, but that he/she has not come into contact with the police and the judiciary for a 

number of years. From this, the conclusion could follow that he/she has improved his/her life and could 

therefore qualify for a DOC/VOG. 

 

 § 3.3 Special grounds for denial 

In principle, the DOC/VOG is issued when the applicant has no antecedents within the applicable historic 

review period, or when the antecedents – although they fall within this period – are of such a nature 

that they are not sufficiently important to refuse the DOC/ VOG. However, if it appears that the criminal 

records contain facts in relation to the applicant that fall outside the historic review period, but are so 

serious that, in view of the purpose of the application and the risk to society, the obstacle to the proper 

performance of the intended task or activities is considered too great, the DOC/VOG can still be denied. 

Such seriousness exists if the antecedent concerns a crime: 
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-    which, according to the law, is punishable by imprisonment of twelve years or more and for 

which the person concerned has been sentenced to an unconditional custodial sentence or 

detention order; 

-    which has been committed against a child and the DOC/VOG is requested for a position that 

relates to working with children; 

-    which fall under Articles 1:202 and 1:203 of the Criminal Code (terrorist offences); 

  

The option to deny a DOC/VOG on a special ground applies if one of these conditions is met. When 

applying the special ground for denial, advice is always sought from the Attorney General or his deputy. 

 

§ 4. Decision 

The granting of the application does not require any further justification. The data subject also has no 

interest in this as his request is granted.  

In the event of denial of the DOC/VOG application, the applicant will receive a letter in which the denial 

is motivated. The denial letter will include the judicial documentation on which the denial is based as 

well as the purpose for which the applicant applied for the DOC/ VOG.  

If the applicant does not agree with the denial of the DOC/VOG, he or she may file an objection against 
this decision with the Court of First Instance.  

 

§ 5. Validity period DOC/VOG 

The DOC/VOG is a snapshot. There is no period of validity attached to the DOC/VOG. The employer or 

organization that requires the DOC/VOG determines how recent the DOC/VOG must be. It is not possible 

to request a copy of a DOC/VOG.  

 

 § 6. Retention period DOC/VOG file 

Current laws and regulations do not contain a provision on the retention period of a DOC/VOG file. When 

keeping a DOC/VOG file, the following must be taken into account: 

-    that data is not kept longer than necessary for the purpose of the data processing; 

-    that outdated DOC/VOGs, whether or not collected, have become worthless in practice; 

-    the protection of privacy data of applicants. 

 

Therefore, a DOC/VOG file will be destroyed after 12 months (one year). This period commences as of 

the issuance date of the declaration. If the DOC/VOG is denied, the DOC/VOG file will be destroyed after 

24 months (two years) of the date of first issuance of the declaration. 

An exception applies if the applicant appeals against the denial of the DOC/VOG on substantive 

grounds. In that case, the file shall be kept for as long as necessary for the administrative procedure. 

Due to the fact that there is not legislation on the retention period of a DOC/VOG file and no policy rules 

were established about this in the past, old DOC/VOG files have been kept in storage for years. These 

retention policy rules also apply to the old DOC/VOG files.  
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A protocol for destroying VOG files will be established by the Public Service Center. Part of this protocol 
will be to keep a register on when files are destroyed.  

 

§ 7. Publication and citation 

These policy rules are published in the National Gazette and can be cited as: DOC/VOG Policy 2021.  

 

Philipsburg, 08 december 2021 

THE MINISTER OF JUSTICE      

Anna E. Richardson        
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Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 21 september 2021, 

nummer WBN-CM 2021/4, houdende wijziging van de Handleiding voor de 

toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, toegespitst op het 

gebruik in Curaçao en Sint Maarten 
 
 
DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID, 

 
Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap, de 
Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap;   
 
Besluit: 
 

Artikel I 

 
De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het 
gebruik in Curaçao en Sint Maarten wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
1-1-c Toelichting ad artikel 1, eerste lid, aanhef en onder c, HRWN-CM wordt toegevoegd en komt te 

luiden: 
 
1-1-c Toelichting ad artikel 1, eerste lid, aanhef en onder c 
 
Voor de toepassing van deze Rijkswet wordt verstaan onder moeder: de vrouw tot wie het 
kind, anders dan door adoptie, in de eerste graad in opgaande lijn in familierechtelijke 
betrekking staat. 

 

Definitie familierechtelijke betrekking(en)   

 

Een minderjarige staat volgens Nederlands recht in familierechtelijke betrekking met één ouder dan wel 
in familierechtelijke betrekkingen met twee ouders. Het begrip ‘familierechtelijke betrekking’ doelt 
slechts op de familierechtelijke band, en dat is de juridische afstammingsrelatie (juridische 
afstammingsband) met de ouder (zie artikelen 1:197-1:199 BW/BW-CM). Andere juridische aspecten 
van ouderschap, zoals namenrecht, erfrecht, onderhoudsverplichting, gezagsrecht etc, vallen niet onder 
het begrip ‘familierechtelijke betrekking’. Dit valt ook op te maken uit de parlementaire stukken van de 

Wet conflictenrecht adoptie [28457, nr. 3, p. 12], die later is opgenomen in Boek 10 BW.  
   
B 
1-1-d Toelichting ad artikel 1, eerste lid, aanhef en onder d, HRWN-CM wordt toegevoegd en komt te 
luiden: 
 

1-1-d Toelichting ad artikel 1, eerste lid, aanhef en onder d 
 
Voor de toepassing van deze Rijkswet wordt verstaan onder vader: de man tot wie het kind, 

anders dan door adoptie, in de eerste graad in opgaande lijn in familierechtelijke betrekking 
staat. 

 

Definitie familierechtelijke betrekking(en)   

Voor de betekenis van het begrip familierechtelijke betrekkingen in deze paragraaf wordt verwezen naar 
de definitie, zoals die is opgenomen in de toelichting op  artikel 1, eerste lid, onder c RWN. 

 
C 
5-alg Toelichting ad artikel 5, HRWN-CM komt te luiden: 
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5-alg Toelichting algemeen 
 
Per 1 april 2003 zijn in het toenmalige artikel 5 RWN de woorden ‘de adoptief-vader of adoptief-moeder’ 
gewijzigd in: ‘ten minste één der adoptiefouders’, zulks in verband met de mogelijkheid van adoptie 
door personen van hetzelfde geslacht. Verder zijn op die datum de termijnen in het toenmalige eerste 

en derde lid van artikel 5 RWN aangepast aan de per 1 januari 2002 gewijzigde termijnen voor beroep 
en cassatie in verzoekschriftprocedures (zie artikel 358 respectievelijk artikel 426 WBRv). 
Op 1 januari 2004 is artikel 5 RWN vervangen door de artikelen 5, 5a, 5b en 5c RWN (zie Stb. 2003, 
284). Vernummering van artikel 5 RWN, zoals dat artikel gold vanaf 1 oktober 1998 (Stb. 1998, 303), 
werd nodig geacht in verband met de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van de Wet conflictenrecht 
adoptie (Stb. 2003, 283). 

Verklaring voor recht afgegeven voor 1 oktober 1998  

Omstreeks 1997 is geoordeeld dat ook sprake is van verwerving van het Nederlanderschap door de 
minderjarige, indien door een Nederlandse rechter een verklaring voor recht werd afgegeven, 
inhoudende dat een buiten het Koninkrijk totstandgekomen adoptie rechtswerking binnen het 
Nederlandse recht heeft, én ten minste één van de adoptiefouders Nederlander was op het moment van 
de verklaring voor recht. Dit standpunt is met ingang van 1 oktober 1998 verlaten. 
Voor buitenlandse adopties van vóór 1 oktober 1998 geldt het volgende. 

Op grond van artikel 5 RWN, zoals dit artikel luidde tot 1 oktober 1998, heeft ook het Nederlanderschap 
verkregen de minderjarige vreemdeling ten aanzien van wie (cumulatief): 

– vóór 1 oktober 1998; én 
– een verklaring voor recht door een Nederlandse rechter is gegeven 
– inhoudende dat de buiten het Koninkrijk tot stand gekomen adoptie rechtswerking binnen het 

Nederlandse recht heeft; én 
– waarbij op het moment van de afgifte van de verklaring voor recht ten minste één van de 

adoptiefouders Nederlander was. 
 

Per 1 april 2003 is de wijze van vaststelling van de dag, waarop het Nederlanderschap door adoptie 
verkregen wordt, anders geformuleerd. Vóór 1 april 2003 was bepaald, dat het Nederlanderschap 
verkregen werd op de dag dat de rechterlijke uitspraak kracht van gewijsde had gekregen. De huidige, 
daarvan afwijkende, formulering houdt verband met het feit dat, sinds het procesrecht in zaken van 
personen- en familierecht op 1 april 1995 gewijzigd is, een adoptiebeschikking strikt genomen niet meer 

in kracht van gewijsde gaat, aangezien er altijd een kleine kans bestaat dat een onbekende 
belanghebbende alsnog hoger beroep instelt. 
Het in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten bij rechterlijke uitspraak geadopteerde kind van 
vreemde nationaliteit verkrijgt het Nederlanderschap indien het op de dag van de uitspraak in eerste 
aanleg minderjarig is en tenminste één van de adoptiefouders Nederlander is: 

– op de eerste dag na een periode van drie maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak in 

eerste aanleg, of 
– indien hoger beroep is ingesteld: op de eerste dag na een periode van drie maanden, te rekenen 

van de dag van de uitspraak in hoger beroep, of 
– indien beroep in cassatie is ingesteld: op de dag van de uitspraak in cassatie. 

 
Afhankelijk van de omstandigheden verkrijgt het kind het Nederlanderschap op één van de dagen, 
genoemd achter de bovenstaande aandachtstekens. Dit is de datum waarop de rechterlijke uitspraak in 

het algemeen niet meer open staat voor beroep. 
Zou na het tijdstip van verkrijging van het Nederlanderschap alsnog tegen de adoptiebeschikking met 
succes beroep of beroep in cassatie worden ingesteld (door een destijds onbekende belanghebbende), 
dan gaat, mits het kind dan nog minderjarig is, in principe het verkregen Nederlanderschap verloren op 
grond van artikel 14, zesde (tot 1 maart 2017 tweede lid), RWN (zie voor verlies van het 
Nederlanderschap door het vervallen van de familierechtelijke betrekking waaraan het wordt ontleend, 
de toelichting bij artikel 14, zesde lid). 
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Definitie familierechtelijke betrekking(en)  

   

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

D 
5b-alg Toelichting ad artikel 5b, HRWN-CM komt te luiden: 
 
5b-alg. Toelichting algemeen 

In de praktijk worden buitenlandse adopties niet erkend door de Nederlands-Antilliaanse rechter maar 
moeten deze buitenlandse adopties worden overgedaan conform artikel 1:227 BW-NA e.v. om een 

familierechtelijke betrekking tot stand te brengen. 
In Europees Nederland kan dezelfde buitenlandse adoptie wellicht onmiddellijk van rechtswege worden 
erkend, als wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden van artikel 6 of 7 Wet conflictenrecht adoptie 
(Wcad), die niet van toepassing is in Curaçao en Sint Maarten. Op 1 januari 2012 is de Wcad vervallen. 
Vanaf die datum is in Europees Nederland artikel 10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL van 
toepassing. Alsdan verkrijgt het kind van rechtswege de Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 
5b RWN. De RWN is een rijkswet, wat inhoudt dat het geadopteerde kind ook in Curaçao en Sint Maarten 

als Nederlander moet worden beschouwd. De tot 1 januari 2012 geldende (Europees Nederlandse) Wet 
conflictenrecht adoptie is echter geen rijkswet. De afstamming of familierechtelijke betrekking van het 
kind met de adoptieouder(s) wordt daarom niet zonder meer erkend in Curaçao en Sint Maarten want 
de Nederlands-Antilliaanse rechter moet zich eerst uitspreken over de afstamming. Met andere woorden: 
het geadopteerde kind wordt in Curaçao en Sint Maarten niet van rechtswege beschouwd als kind van 
Nederlandse ouders maar ontleent alvast wel aan hen het Nederlanderschap. 
 

Definitie familierechtelijke betrekking(en) 
    

Een minderjarige staat volgens Nederlands recht in familierechtelijke betrekking met één ouder dan wel 
in familierechtelijke betrekkingen met twee ouders. Het begrip ‘familierechtelijke betrekking’ doelt 
slechts op de familierechtelijke band, en dat is de juridische afstammingsrelatie (juridische 
afstammingsband) met de ouder (zie artikelen 1:197-1:199 BW/BWNA). Andere juridische aspecten 
van ouderschap, zoals namenrecht, erfrecht, onderhoudsverplichting, gezagsrecht etc, vallen niet onder 

het begrip ‘familierechtelijke betrekking’. Dit valt ook op te maken uit de parlementaire stukken van de 
Wet conflictenrecht adoptie [28457, nr. 3, p. 12], die later is opgenomen in Boek 10 BW.    
Als een adoptie de oorspronkelijk bestaande juridische afstammingsband volledig verbreekt en in de 
plaats daarvan een nieuwe juridische afstammingsband vestigt met de adoptiefouder dan wordt dat een 
sterke adoptie genoemd. Gebeurt dat niet, dan wordt de adoptie een zwakke adoptie genoemd. 
 

1. Op 1 januari 2004 is artikel 5b RWN in de wet ingevoegd (Stb. 2003, 284 en 456). Dit hield 
verband met de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van de Wet conflictenrecht adoptie (Stb. 
2003, 283), die op 1 januari 2012 is vervallen en niet van toepassing is in Curaçao en Sint 
Maarten. Vanaf die datum is in Europees Nederland artikel 10:103 BW-NL tot en met artikel 
10:112 BW-NL van toepassing. Artikel 5b RWN bepaalt de gevolgen die artikel 10:103 BW-NL 

tot en met artikel 10:112 BW-NL meebrengt voor zover het betreft de erkenning van een 
buitenlandse niet-verdragsadoptie en de verkrijging van het Nederlanderschap door de 

geadopteerde minderjarige. 
 

2. Verhouding met Haags adoptieverdrag 1993  
 
Artikel 5a RWN voorziet in de verkrijging van het Nederlanderschap als gevolg van adopties die 
met toepassing van het Adoptieverdrag 1993 tot stand zijn gekomen. Curaçao en Sint Maarten 
zijn geen partij bij dit verdrag. Het verdrag heeft uitsluitend betrekking op interlandelijke adoptie 

waarbij een kind vanuit een staat die partij is bij het verdrag ter adoptie is opgenomen door 
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personen met gewone verblijfplaats in een andere staat die partij is bij het verdrag. Het kan dus 
gaan om adopties door personen die in Europees Nederland gevestigd zijn, maar ook om 
adopties van kinderen afkomstig uit de vreemde verdragsstaat A door personen met gewone 
verblijfplaats in de vreemde verdragsstaat B. Niet ter zake doet of de adoptie uiteindelijk in de 
verdragsstaat van herkomst van het kind dan wel in de verdragsstaat van opvang is 

uitgesproken. Dat het om een verdragsadoptie gaat, blijkt uit het certificaat dat wordt afgegeven 
in de verdragsstaat waar de adoptie is uitgesproken. Artikel 5a RWN regelt ook de verkrijging 
van het Nederlanderschap door een kind dat eerst onder het Adoptieverdrag 1993 is geadopteerd 
bij een ‘zwakke adoptie’ (d.w.z. een adoptie waardoor de familierechtelijke betrekkingen met de 
oorspronkelijke familie niet geheel zijn verbroken) is geadopteerd, welke adoptie vervolgens 
door een uitspraak van de Europees Nederlandse rechter is omgezet in een ‘sterke adoptie’ naar 

Europees Nederlands recht, waarbij deze betrekkingen alsnog zijn verbroken. 
 
Artikel 5b RWN regelt de verkrijging van het Nederlanderschap in gevallen van interlandelijke 
adoptie waarin het Adoptieverdrag 1993 niet geldt tussen de bij de adoptie betrokken landen. 

Daarnaast regelt het de verkrijging van het Nederlanderschap als gevolg van een adoptie die is 
uitgesproken in de staat waarin zowel de adoptiefouders als het kind woonachtig waren. 
 

3. Verkrijging Nederlanderschap op grond van artikel 5b RWN alleen op of na 1 januari 2004  
 
Een in het buitenland tot stand gekomen adoptie (niet zijnde een adoptie conform het Haags 
adoptieverdrag) komt slechts in aanmerking voor erkenning op grond van artikel 10:103 BW-NL 
tot en met artikel 10:112 BW-NL als de adoptie op of na 1 januari 2004 tot stand is gekomen 
(zie artikel 10:112 BW-NL). Dit betekent voor de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit ex 
artikel 5b RWN dat verkrijging alleen plaats heeft ingeval van een adoptie die conform artikel 

10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL op of na 1 januari 2004 kan worden erkend. 
Kort gezegd: verkrijging op grond van artikel 5b RWN van het Nederlanderschap kan alleen 
plaatshebben bij adopties die buiten het Koninkrijk op of na 1 januari 2004 tot stand zijn 
gekomen. 
 

4. Artikel 10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL, korte schets  
 

Artikel 10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL kent twee wijzen waarop een 
buitenslands tot stand gekomen adoptie (niet zijnde een adoptie conform het Haags 
adoptieverdrag) in de Nederlandse rechtsorde wordt dan wel kan worden erkend (artikel 10:108 
BW-NL en artikel 10:109 BW-NL, voorheen artikelen 6 en 7 Wcad). 
 
Erkende ‘zwakke’ adopties kunnen via de rechter worden omgezet. De omzetting is nodig voor 

de verkrijging van het Nederlanderschap. De artikelen 10:107 BW-NL tot en met 10:111 BW-NL 
zijn als bijlage opgenomen bij dit artikel. 
 
Te onderscheiden zijn:  
 
4.1 Artikel 10:108 BW-NL (eerder artikel 6 Wcad): van rechtswege erkenning binnen de 

Nederlandse rechtsorde.  

Er is sprake van automatische werking binnen de Nederlandse rechtsorde van de 

buitenlandse adoptie als wordt voldaan aan de eisen gesteld in artikel 10:108 BW-NL. 
 
Bij artikel 10:108 BW-NL geldt dat het moet gaan om adoptiefouder(s) die, op het moment 
van de adoptie, gewone verblijfplaats hebben (heeft) buiten Europees Nederland, Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor uitleg 
hoe deze van rechtswege erkenning in de praktijk moet worden beoordeeld, zie hieronder bij 

5.3. 
 

4.2 Artikel 10:109 BW-NL (eerder artikel 7 Wcad): de erkenning door de Nederlandse rechter 
volgens de procedure van boek 1:26 BW-NL.  
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Bij artikel 10:109 BW-NL geldt dat het altijd gaat om adoptiefouder(s) die, op het moment 
van de adoptie, gewone verblijfplaats hebben (heeft) in Europees Nederland. 
Let op! Dus niet van toepassing als de adoptiefouders woonachtig zijn in Aruba, Curaçao, 
Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 

Er is een procedure in Europees Nederland nodig om de buitenlandse adoptie te erkennen. 
Het betreft de procedure op grond van artikel 1:26 BW-NL. In deze procedure geeft de 
rechter een verklaring voor recht af, inhoudende dat de adoptie in Europees Nederland 
rechtsgeldig is. 
 
Bewijsstuk erkenning: de rechterlijke verklaring  

 
Alsdan beschikt betrokkene over een van een Nederlandse rechter afkomstige verklaring 
inhoudende een last tot toevoeging van een latere vermelding van de adoptie aan de 
daarvoor in aanmerking komende akte van de burgerlijke stand. Inschrijving van de adoptie 

in de registers van de burgerlijke stand is pas mogelijk nadat de verklaring ex artikel 1:26 
BW-NL is verkregen. 
 

4.3 Artikel 10:111 BW-NL (eerder artikel 9 Wcad): de omzetting door de rechter van een erkende 
buitenlandse adoptie naar Europees Nederlands recht  
 
De mogelijkheid bestaat dat een adoptie die van rechtswege (artikel 10:108 BW-NL) dan wel 
door middel van een verklaring voor recht op grond van artikel 1:26 BW-NL (artikel 10:109 
BW-NL) binnen de Nederlandse rechtsorde is erkend niet tot rechtsgevolg heeft (gehad, naar 
vreemd recht) dat de bestaande familierechtelijke betrekkingen tussen het adoptiefkind en 

de oorspronkelijke ouder(s) verbroken zijn. Dit wordt een ‘zwakke adoptie’ genoemd. De 
erkenning in Europees Nederland (op grond van artikel 10:108 BW-NL dan wel artikel 10:109 
BW-NL) wijzigt niets in de omstandigheid dat het een ‘zwakke adoptie’ is. 
 
In deze gevallen biedt artikel 10:111 BW-NL de mogelijkheid een erkende ‘zwakke adoptie’ 

om te zetten in een adoptie naar Nederlands recht. Voor de verkrijging van het 
Nederlanderschap is dat nodig. Aan een ‘zwakke adoptie’ zit geen nationaliteitsgevolg in de 

Rijkswet op het Nederlanderschap. Niet-erkende ‘zwakke adopties’ kunnen niet worden 
omgezet. 
 
De omzetting betreft altijd een adoptie die niet leidde tot verbreking van de oorspronkelijke 
familierechtelijke betrekkingen. De omzetting bereikt dat de familierechtelijke betrekkingen 
tussen kind en de oorspronkelijke ouder(s) worden verbroken. 

 
Deze rechterlijke omzettingsprocedure verloopt conform de procedure in de Uitvoeringswet 
Haags adoptieverdrag. 
 
Bewijsstuk omzetting: rechterlijke omzetting  
 
Overleggen betrokkenen aldus bij de gemeente de van een Nederlandse rechter afkomstige 

verklaring inhoudende dat de buitenlandse adoptie is omgezet in een Nederlandse adoptie, 

dan kan aan de hand van artikel 5b, tweede lid RWN worden bepaald óf het kind Nederlander 
is geworden. 
 
Hier wordt benadrukt dat de bepalingen uit artikel 10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 
BW-NL niet bepalend is voor de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door het 
geadopteerde kind. Bepalend daarentegen is artikel 5b RWN. 

 
E 
5b-1 Toelichting ad artikel 5b, eerste lid, HRWN-CM komt te luiden: 
 
5b-1 Toelichting ad artikel 5b, eerste lid 
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Nederlander wordt ook het kind dat in het buitenland bij uitspraak van een ter plaatse 
bevoegde autoriteit wordt geadopteerd, indien en op het tijdstip waarop aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:  

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

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

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

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

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

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

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

5.1 Kern artikel 5b, eerste lid RWN: ‘sterke adoptie’ 

Kern van artikel 5b, eerste lid (en onder b) RWN is dat de buitenlandse adoptie leidde tot verbreking 
van de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen. Dit wordt een ‘sterke adoptie’ genoemd. Of 
sprake is (geweest) van een ‘sterke adoptie’ volgt uit het van toepassing zijnde vreemde familierecht. 

Is dit niet het geval geweest: lees verder bij artikel 5b, tweede lid RWN. Landeninformatie uit 2019 over 
buitenlandse adopties is te vinden in de overzichtslijst Simple and full adoption van het International 
Reference Centre fort he Rights of Children Deprived of their Family, International Social Service 

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

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

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

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

rechtsorde (zie nummer 5.3); 

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

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

 
Nogmaals: bij artikel 10:108 BW-NL geldt dat het moet gaan om adoptiefouder(s) die, op het moment 
van de adoptie, gewone verblijfplaats hebben (heeft) buiten Europees Nederland, Aruba, Curaçao, Sint 

Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
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Het kind wordt Nederlander op de dag dat de buitenlandse adoptie niet langer (naar het recht van het 
adoptieland) vatbaar is voor aantasting door middel van het instellen van een rechtsmiddel tegen de 
adoptie. 

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

Criteria beoordeling  

De erkenningsvraag in geval van artikel 10:108 BW-NL zal doorgaans worden beantwoord door de 
ambtenaar van de burgerlijke stand, door de ambtenaar van de basisregistratie personen (BRP) of door 
de consulaire ambtenaar bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. Wordt die vraag 
positief beantwoord dan is inschrijving van de desbetreffende registers mogelijk zonder dat een 
gerechtelijke erkennings- of exequaturprocedure nodig is. Wordt de inschrijving geweigerd, dan kan 
verzoeker zich tot de rechter wenden. 

 
Leidraad bij de erkenning op grond van artikel 10:108 BW-NL is het afschrift van de buitenlandse 
adoptie-uitspraak. Dit buitenlandse document moet, zo nodig, te zijn gelegaliseerd of zijn voorzien van 
een apostille in het land van herkomst. 
Ook moet met (als nodig: gelegaliseerde) bescheiden de gewone verblijfplaats van betrokkenen te 
worden aangetoond zowel op het moment van indiening van het adoptieverzoek als het moment van 
totstandkoming van de adoptie. 

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

Situaties artikel 10:108 BW-NL  

Als vermeld: bij de toepassing van artikel 10:108 BW-NL gaat het altijd om adoptiefouder(s) die, op het 

moment van de adoptie, gewone verblijfplaats heeft (hebben) (gehad) buiten Europees Nederland, 
Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Onderstaand 
volgen twee overzichten met de voorwaarden voor de erkenning van rechtswege, onderscheiden naar 
gewone verblijfplaats van adoptiefouder(s) én adoptiefkind: 

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

 

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

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

Het moet altijd gaan om een in het desbetreffende buitenland tot het uitspreken van adopties bevoegde 

instantie. 
 
Zowel op het tijdstip van het indienen van het adoptieverzoek als de totstandkoming van de buitenlandse 
adoptie-uitspraak moeten adoptiefouders én adoptiefkind hun gewone verblijfplaats hebben gehad in 
het land waar de adoptie plaatsvond. 
 

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

● aan de adoptie-uitspraak kennelijk geen behoorlijk onderzoek is voorafgegaan; of 
● aan de adoptie-uitspraak kennelijk geen behoorlijke rechtspleging ten grondslag ligt; of 
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● de erkenning van de adoptie kennelijk in strijd met de openbare orde zou zijn. Dit is in elk geval 
zo als de adoptie een kennelijke schijnhandeling betreft. 

 
Overzicht situatie 2: adoptiefouders wonen in het ene vreemde land, het kind in het andere 
vreemde land  

Voorwaarden voor erkenning van rechtswege van een buitenlandse adoptie (niet zijnde een adoptie 
conform het Haags adoptieverdrag) als de adoptie is uitgesproken in het land waar òf de 
adoptiefouder(s) zijn/hun gewone verblijfplaats heeft/hebben (gehad), òf het kind zijn gewone 
verblijfplaats heeft (gehad), zijn: 

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

bevoegde instantie; 

● op het tijdstip van het indienen van het adoptieverzoek en op het tijdstip van totstandkoming 
van de buitenlandse adoptie-uitspraak hadden de adoptiefouders hun gewone verblijfplaats in 
het land waar de adoptie plaatsvond; dan wel 

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

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

● aan de adoptie-uitspraak kennelijk geen behoorlijk onderzoek is voorafgegaan; of 
● aan de adoptie-uitspraak kennelijk geen behoorlijke rechtspleging ten grondslag ligt; of 
● de adoptie die in de staat van herkomst van het kind is uitgesproken, niet erkend is in de staat 

waarin de adoptiefouder(s) zowel op het moment van het adoptieverzoek als op het moment van 
de uitspraak hun gewone verblijfplaats hadden; of 

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

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

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

het spel is, zijn: 

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

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

verklaring); 

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

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

 
Nogmaals: bij artikel 10:109 BW-NL geldt dat het altijd gaat om adoptiefouder(s) die, op het moment 
van de adoptie, gewone verblijfplaats hebben (heeft) in Europees Nederland. Let op! Dus niet van 

toepassing als de adoptiefouders woonachtig zijn in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
Het kind verkrijgt het Nederlanderschap met ingang van de datum waarop de Nederlandse rechter een 
verklaring op grond van artikel 1:26 BW-NL heeft afgegeven. Deze verklaring is een constitutief vereiste 
voor de erkenning van de buitenlandse adoptie. 
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Voorbeeld  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

naar Malawisch recht een erfrechtelijke band met de adoptiefouders.   

 

Omdat onder ‘familierechtelijke betrekkingen’ in artikel 5a RWN en 5b RWN moet worden verstaan: de 
‘juridische afstammingsrelatie met de ouder’, en niet meer dan dat, is de conclusie dat hier sprake is 
van een sterke adoptie en van toepasbaarheid van artikel 5b, eerste lid RWN. Dit betekent dat het kind 
in dit geval de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen. Dit voorbeeld is tot stand gekomen aan de 
hand van een uitspraak van de Rechtbank Den Haag, van 22 december 2020 

(ECLI:NL:RBDHA:2020:14082). 
 
F 
Paragraaf 2.2.5.6/6-3 Toelichting ad artikel 6, derde lid, HRWN-CM komt te luiden: 
 
Paragraaf 2.2.5.6. Bewijsnood (gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse 

documenten 
 
Van de voorwaarde van het overleggen van uit het buitenland afkomstige gelegaliseerde documenten 
kan worden vrijgesteld de persoon die wegens bewijsnood niet in staat is dergelijke documenten over 
te leggen. Indien geen sprake is van bewijsnood, wordt geen vrijstelling verleend. 

 
Bewijsnood zal zich met name voordoen in het geval dat registers van de burgerlijke stand in het land 

waar de documenten vandaan moeten komen niet bestaan dan wel onvolledig zijn, alsmede wanneer in 
het land in kwestie geen stukken kunnen worden verkregen vanwege de op dat moment bestaande 
politieke situatie. 
 
In principe wordt geen bewijsnood aangenomen indien gebleken is dat sprake is van één van de 
onderstaande omstandigheden: 

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

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

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

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

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

over Syrië uit juni 2021 gebleken is dat in Syrië nog steeds sprake is van een te instabiele situatie, 
waardoor het verkrijgen van documenten niet gevergd kan worden.   
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Etnisch Armenen uit Azerbeidzjan 
 
Geboorteakte en paspoort 
 
Met ingang van 26 oktober 2015 zijn etnisch Armenen die geboren zijn in Azerbeidzjan, vrijgesteld van 

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

Azerbeidzjan afkomstig is volgt uit de PIVA aan de hand van de bij betrokkene geregistreerde 
geboorteplaats. 
 
Voorbeelden bij bewijsnood 

 
Voorbeeld 1 
 

X, 19 jaar en van Chinese nationaliteit, wenst een optieverklaring af te leggen op grond van artikel 6, 
eerste lid, aanhef en onder e RWN. Sinds zijn derde woont hij met zijn ouders op Sint Maarten. X is 
geboren in Hong Kong. Toen de familie van X zich 16 jaar geleden op Sint Maarten vestigde (en 
verblijfsrecht kreeg) werden wel van zijn vader en moeder (vertaalde uittreksels uit) geboorteakten van 
Hong Kong overgelegd bij de bevolkingsadministratie, maar niet van X. Tijdens de voorlichtingsfase 
voorafgaand aan de indiening van zijn optieverklaring hoort X dat hij een recent, niet ouder dan zes 
maanden uit Hong Kong afkomstig uittreksel van zijn geboorteakte dient in te leveren bij de Gouverneur. 

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

 
X stelt dat hij geen tijd van zijn baas krijgt om in Hong Kong het uittreksel van zijn geboorteakte te 

gaan halen. Bovendien heeft hij geen geld voor die dure reis en het allerergste van alles: hij heeft 
vliegangst. X ziet het niet zitten en vraagt de behandelende ambtenaar of sprake is van bewijsnood op 
grond waarvan hij niet een uittreksel uit zijn geboorteakte hoeft te overleggen. 
De behandelend ambtenaar zoekt een oplossing. Van bewijsnood zoals de regels dit bedoelen, is hier 
op voorhand immers geen sprake. Van bewijsnood is alleen sprake als het totaal onmogelijk is om aan 
het uittreksel van de geboorteakte te komen, hetzij omdat door een (aangetoonde) verwoesting van 

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

verblijvend familielid van X voor hem het uittreksel opvraagt en het over de post naar X stuurt. Of kan 

X de akte via professionele rechtshulpverleners (bijvoorbeeld een advocatenkantoor) in Hong Kong laten 
opvragen. Mocht dit alles niet baten en kan het uittreksel op geen enkele wijze via een gemachtigde 
worden verkregen (hetgeen niet te verwachten is), dan kan de vliegangst als argument door de 
behandelend ambtenaar alléén worden geaccepteerd als X van zijn bewering een ondersteunende 
verklaring overlegt van een psychiater. Tenzij hij zijn land middels andere transportmiddelen 
(bijvoorbeeld boot) kan bereiken, om aldaar het gevraagde te verkrijgen. Alleen bij een door een 

ondersteunend bewijsstuk, afkomstig van een objectieve bron, aangetoonde onmogelijkheid tot 
verkrijging van het vereiste document is sprake van bewijsnood. De Gouverneur vraagt daarbij dus 
altijd om ondersteunend bewijs uit objectieve bron. 
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Voorbeeld 2 
 
Bij het afleggen van haar optieverklaring overlegt betrokkene een Engelstalige verklaring van de 
ambassade van het land van herkomst. Uit de verklaring blijkt dat betrokkene een geboorteakte heeft 
proberen op te vragen en dat haar verzoek door is gestuurd naar het land van herkomst. Daar is echter 

gebleken dat haar geboortegegevens onvindbaar zijn in de betreffende archieven. 
Deze verklaring op zich is niet voldoende om bewijsnood aan te tonen. Het zou immers kunnen dat 
betrokkene niet werkelijk geboren is in het land waar zij vandaan stelt te komen. Slechts wanneer er 
geen indicaties zijn dat betrokkene wellicht afkomstig is uit een ander land dan gesteld en wanneer de 
gegevens van betrokkene op de verklaring overeenkomen met de gegevens die zij eerder heeft verstrekt 
bijv. in de toelatingsprocedure, kan op grond van een dergelijke verklaring eventueel bewijsnood 

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

G 
Paragraaf 2.3.1/6-3 Toelichting ad artikel 6, derde lid, HRWN-CM komt te luiden: 
 

paragraaf 2.3.1. Bevoegdheid Gouverneur 

Ingevolge artikel 19, eerste tot en met derde lid, BVVN neemt de Gouverneur uitsluitend 
optieverklaringen in ontvangst van de volgende personen: 

Ingezetenen volgens de PIVA 

Dit betreft de hoofdregel: optieverklaringen dienen te worden afgelegd bij de Gouverneur van het Land 
waar de optant als ingezetene is ingeschreven in de PIVA. Het feit dat de optieverklaring ook kan zien 
op minderjarige kinderen die in de optieverklaring delen en hun hoofdverblijf niet in dat Land hebben, 

doet daar niet aan af. Bij een zelfstandige optieverklaring ten behoeve van een minderjarige, is de 
autoriteit bevoegd behorende bij de plaats van inschrijving van de minderjarige. Dit geldt ook als de 

wettelijk vertegenwoordiger ergens anders is ingeschreven. 

Personen met hoofdverblijf in een Land die niet in aanmerking komen voor inschrijving in de PIVA 

Deze personen zijn vreemdelingen die vanwege hun bijzondere status niet in de PIVA van een Land zijn 
ingeschreven, maar wel hun hoofdverblijf hebben in dat Land. Zij kunnen de optieverklaring afleggen 
bij de Gouverneur van hun hoofdverblijf (artikel 19, tweede lid, BVVN). Dit betreft dan in het bijzonder 

personen die lid zijn van diplomatieke zendingen of consulaire posten of tot het administratieve of 
technische personeel behoren, en hun gezinsleden. Ook voor militairen van buitenlandse bases geldt 
dat zij niet worden ingeschreven in de PIVA van hun hoofdverblijf. Daarnaast kunnen er nog andere, bij 
algemene maatregel van bestuur aangewezen, categorieën vreemdelingen zijn, die op dezelfde wijze 
worden behandeld. Al deze vreemdelingen dienen hun optieverklaring af te leggen bij de Gouverneur 
van de plaats van hun hoofdverblijf. Overigens zal de eis van toelating die voor de meeste opties geldt, 

meestal in de weg staan aan de bevestiging van een optieverklaring afgelegd door een persoon als 
bedoeld in artikel 19, tweede lid, BVVN. Een bevestiging is wel mogelijk bij opties op grond van artikel 
6, eerste lid, aanhef en onder c en d, RWN, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f juncto artikel 26 

RWN, artikel 28 RWN en artikel II RRWN (2008).1 
 

Personen met verblijf in het Land en nergens ter wereld hoofdverblijf 

Deze personen zijn zogenaamde passanten. Dit zijn personen die nergens ter wereld hun hoofdverblijf 

hebben omdat zij per voer- of vaartuig steeds van verblijfplaats veranderen. Omdat het aantal 

                                                           
1) RRWN van 27 juni 2008, stb. 270. Zie voor de inhoud van deze optieregeling ook de toelichting op artikel 6, eerste lid onder c, 
RWN, sub 6.  
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passanten beperkt is en voor de meeste opties als voorwaarde geldt dat de optant (al geruime tijd) zijn 
hoofdverblijf in het Koninkrijk moet hebben, zal niet vaak sprake zijn van een situatie als hier bedoeld. 
De situatie kan zich voordoen bij opties op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c en d, RWN, 
artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f juncto artikel 26 RWN, artikel 28 RWN en artikel II RRWN (2008). 
De Gouverneur van het Land waar een passant verblijf heeft neemt de optieverklaring van de passant 

in ontvangst (artikel 19, derde lid, BVVN). 
Optieverklaringen van andere personen dan hierboven genoemd, worden niet door de Gouverneur in 
ontvangst genomen (artikel 19, vijfde lid, BVVN). Zo mogelijk deelt de Gouverneur aan de optant mee 
bij welk Land of diplomatieke post in het buitenland de verklaring wel in persoon kan worden afgelegd. 
 
H 

Paragraaf 2.3.2/6-3 Toelichting ad artikel 6, derde lid, HRWN-CM komt te luiden: 
 
paragraaf 2.3.2. Ontvangstbevestiging 
 

Optieverklaringen worden voorzien van een datum en dienststempel (artikel 19, zesde lid, BVVN). 
Daarna wordt een kopie van de optieverklaring, als bewijs van ontvangst, aan de optant meegegeven 
(artikel 19, vierde lid, BVVN). Vervolgens dient binnen dertien weken na de in ontvangstneming van de 

optieverklaring te worden beslist of de optieverklaring al dan niet wordt bevestigd. Deze termijn kan 
éénmaal met ten hoogste dertien weken worden verlengd (artikel 6, vijfde lid, RWN). Een verlenging 
van de termijn kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn indien de Gouverneur door tussenkomst van de 
Minister van Algemene Zaken aan de Minister van Buitenlandse Zaken verzoekt om verificatie van 
gegevens in het buitenland. Als de Gouverneur verlenging van de termijn noodzakelijk acht, deelt hij 
dit schriftelijk aan de optant mee. De Gouverneur is niet verplicht om de reden van de verlenging te 
vermelden. 

 
I 
Paragraaf 3.5.6/7 Toelichting ad artikel 7, HRWN-CM komt te luiden: 
 
Paragraaf 3.5.6. Bewijsnood gelegaliseerde buitenlandse documenten 

Van de voorwaarde van het overleggen van uit het buitenland afkomstige gelegaliseerde documenten 
kan worden vrijgesteld de persoon die wegens bewijsnood niet in staat is dergelijke documenten over 

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

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

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

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

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

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

Tot 1 augustus 2023 geldt dat in Syrië geboren vreemdelingen tijdelijk geen Syrisch paspoort noch een 
uit Syrië afkomstige geboorteakte hoeven te overleggen. De reden hiervoor is dat uit het ambtsbericht 
over Syrië uit juni 2021 gebleken is dat in Syrië nog steeds sprake is van een te instabiele situatie, 
waardoor het verkrijgen van documenten niet gevergd kan worden.  
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Mocht een in Syrië geboren vreemdeling wel een uit Syrië afkomstige geboorteakte hebben, dan wordt 
deze door de bevoegde autoriteiten, na de gebruikelijke controle en akkoordbevinding, geregistreerd in 
de desbetreffende bevolkingsbasisregistratie. 
 
 

 
Etnisch Armenen uit Azerbeidzjan 
 
Geboorteakte en paspoort 
 
Met ingang van 26 oktober 2015 zijn etnisch Armenen die geboren zijn in Azerbeidzjan, vrijgesteld van 

het overleggen van een geboorteakte uit Azerbeidzjan alsook van een Azerbeidzjaans paspoort 
(Kamerstuk 19 637, nr. 2072). Van etnisch Armenen uit Azerbeidzjan wordt aangenomen dat zijn in 
bewijsnood verkeren nu de Azerbeidzjaanse autoriteiten het (juridische) bezit van de Azerbeidzjaanse 
nationaliteit in het algemeen niet erkennen als het een etnisch Armeen betreft. 

Bij het in ontvangstnemen van het naturalisatieverzoek beoordeelt de Gouverneur niet of de verzoeker 
daadwerkelijk etnisch Armeniër is. Bij het behandelen van het naturalisatieverzoek zal de IND aan de 
hand van het vreemdelingenrechtelijke dossier onderzoeken of de verzoeker in eerdere procedure(s) 

heeft gemeld etnisch Armeens te zijn en afkomstig uit Azerbeidzjan. De Gouverneur kan de PIVA 
raadplegen om te zien of de bij betrokkene geregistreerde geboorteplaats in Azerbeidzjan lag. 
 
Voorbeelden bij bewijsnood 
 
Voorbeeld 1 
 

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

dat hij een recent, niet ouder dan zes maanden uit Hong Kong afkomstig uittreksel van zijn geboorteakte 
dient in te leveren bij de Gouverneur. Bovendien geldt met betrekking tot dit over te leggen document 

het nú van toepassing zijnde legalisatie- of apostillerecht. Dit betekent dat het in te leveren uittreksel 
volgens de nu geldende legalisatiecirculaire moet zijn voorzien van hetzij legalisatie, hetzij een 
apostillestempel (dit al naar gelang van het huidige regime bij geboorteakten uit de Volksrepubliek 
China) en dient er een vertaling in het Nederlands, Engels, Frans of Duits van het uittreksel te worden 
bijgevoegd, afkomstig van een beëdigd vertaler. 
X stelt dat hij geen tijd van zijn baas krijgt om in Hong Kong het uittreksel van zijn geboorteakte te 

gaan halen. Bovendien heeft hij geen geld voor die dure reis en het allerergste van alles: hij heeft 
vliegangst. X ziet het niet zitten en vraagt de behandelende ambtenaar of sprake is van bewijsnood op 
grond waarvan hij niet een uittreksel uit zijn geboorteakte hoeft over te leggen. 
De behandelend ambtenaar zoekt een oplossing. Van bewijsnood zoals de regels dit bedoelen, is hier 
op voorhand immers geen sprake. Van bewijsnood is alleen sprake als het totaal onmogelijk is om aan 
het uittreksel van de geboorteakte te komen, hetzij omdat door een (aangetoonde) verwoesting van 
het bevolkingsregister de geboorteakte niet meer bestaat (en er zijn geen kopieën van), hetzij omdat 

degene die de akte moet afhalen dat met gevaar voor eigen leven moet doen (wegens onveilige 

omstandigheden in het vreemde land). Tegen degene die (nu) geen vrij kan krijgen van zijn werkgever, 
kan de behandelend ambtenaar zeggen dat hij/zij mogelijkerwijs tijdens een volgende vakantie de 
geboorteakte kan afhalen. Het later indienen, als alle documenten aanwezig zijn, van het verzoek om 
naturalisatie is hiervan dan het gevolg. Ook het financiële argument is niet een doorslaggevend 
argument, net zomin als de aangevoerde vliegangst. Om te beginnen bestaat mogelijk de oplossing dat 
een in Hong Kong verblijvend familielid van X voor hem het uittreksel opvraagt en het over de post naar 

X stuurt. Of kan X de akte via professionele rechtshulpverleners (bijvoorbeeld een advocatenkantoor) 
in Hong Kong laten opvragen. Mocht dit alles niet baten en kan het uittreksel op geen enkele wijze via 
een gemachtigde worden verkregen (hetgeen niet te verwachten is), dan kan de vliegangst als argument 
door de behandelend ambtenaar alléén worden geaccepteerd als X van zijn bewering een 
ondersteunende verklaring overlegt van een psychiater. Tenzij hij zijn land middels andere 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2021, nummer 27                                     Datum: 10 december 2021 

   P a g i n a  | 55 
 
transportmiddelen (bijvoorbeeld boot) kan bereiken, om aldaar het gevraagde te verkrijgen. Alleen bij 
een door een ondersteunend bewijsstuk, afkomstig van een objectieve bron, aangetoonde 
onmogelijkheid tot verkrijging van het vereiste document is sprake van bewijsnood. De Gouverneur 
vraagt daarbij dus altijd om ondersteunend bewijs uit objectieve bron. 
 

Voorbeeld 2 
 
Bij het indienen van haar verzoek om naturalisatie overlegt betrokkene een Engelstalige verklaring van 
de ambassade van het land van herkomst. Uit de verklaring blijkt dat betrokkene een geboorteakte 
heeft proberen op te vragen en dat haar verzoek door is gestuurd naar het land van herkomst. Daar is 
echter gebleken dat haar geboortegegevens onvindbaar zijn in de betreffende archieven. 

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

bijv. in de toelatingsprocedure, kan op grond van een dergelijke verklaring eventueel bewijsnood 
aangenomen worden. Andere stukken (zoals een schooldiploma of een doopakte uit het land van 
herkomst) waar ook dezelfde gegevens op vermeld staan, zouden het in dit geval makkelijker maken 

om het beroep op bewijsnood te accepteren. 
 
J 
11-8 Toelichting ad artikel 11, achtste lid, HRWN-CM komt te luiden: 
 
11-8. Toelichting ad artikel 11, achtste lid 

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder vader of moeder mede verstaan de 

adoptiefouder, indien de adoptie tot stand is gekomen in overeenstemming met de regelen 
van Nederlands internationaal privaatrecht en de adoptie tot gevolg heeft gehad dat de 
voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen zijn verbroken.  
 

Uit dit artikellid volgt dat de man of vrouw die een kind heeft geadopteerd ook voor dat kind op dezelfde 
wijze als voor een eigen kind kan verzoeken om medeverlening2 ). De adoptie moet dan wel in 
overeenstemming met de regels van internationaal privaatrecht tot stand zijn gekomen en de voordien 

bestaande familierechtelijke betrekkingen moeten zijn verbroken. 
 

Definitie familierechtelijke betrekking(en)      

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

K 
Paragraaf 1/14-6 Toelichting ad artikel 14, zesde lid, HRWN-CM komt te luiden: 
 
paragraaf 1. Algemeen 

De huidige redactie van deze bepaling is in de wet gekomen met de wetswijzigingen van 2003 en 2010. 

Ten gevolge van artikel III RRWN 2000 heeft de redactie van het huidige artikel 14, zesde lid, RWN 
terugwerkende kracht tot de inwerkingtreding van de Rijkswet op het Nederlanderschap (1 januari 

1985). Zie de toelichting bij artikel 14, zesde lid, RWN, paragraaf 2. 
 
Ingevolge dit artikellid gaat het Nederlanderschap voor een minderjarige verloren door het vervallen 
van de familierechtelijke betrekking waaraan het wordt ontleend. Het Nederlanderschap moet dan wel 
zijn verkregen ingevolge artikel 3, 4, 5 oud, 5, 5a, 5b, 5c of 6, eerste lid, aanhef en onder c, RWN, dan 

                                                           
2) Met ‘eigen kind’ wordt hier bedoeld het kind van de moeder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder c, RWN en het 
kind van de vader als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder d, RWN.  
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wel ingevolge artikel 4 RWN, zoals die bepaling luidde tot 1 april 2003 (dat betrof verkrijging van het 
Nederlanderschap door erkenning of wettiging door een Nederlander). 
Op grond van artikel II, lid 4 RRWN 2009 gaat het Nederlanderschap voor minderjarigen op grond van 
dit artikel verloren als het Nederlanderschap is verkregen op grond van artikel II, lid 1 RRWN 2009 
(optie op grond van het overgangsrecht). 

 
Bij de verkrijging op grond van artikel 6, lid 1 onder c RWN en op grond van artikel II, lid 1 RRWN 2009 
(optie na 01.03.2009 na een erkenning in de periode 01.04.2003 – 01.03.2009 door een Nederlandse 
man) is het Nederlanderschap verkregen door een optiebesluit en niet van rechtswege. De 
optieverklaring kan alleen afgelegd worden als het kind is erkend door een Nederlander. Als de 
familierechtelijke betrekking met de Nederlandse erkenner vervalt, dan gaat het Nederlanderschap ook 

automatisch verloren. Er is geen intrekkingsbesluit nodig. 
Verlies als bedoeld zal echter niet intreden indien: 

● de andere ouder op het tijdstip van het vervallen van de familierechtelijke betrekking 

Nederlander is of dat was ten tijde van zijn overlijden; 
● het Nederlanderschap via de andere ouder wordt ontleend aan artikel 3, derde lid, RWN; 
● de minderjarige tevens Nederlander is op grond van artikel 2, onder a van de Wet op het 

Nederlanderschap en het ingezetenschap van 1892 (hierna: WNI); 

● betrokkene daardoor staatloos zou worden. 
 
Bij het vervallen van familierechtelijke betrekkingen moet worden gedacht aan bijvoorbeeld: ontkenning 
vaderschap, vernietiging erkenning of herroeping adoptie. 
Het verlies van het Nederlanderschap treedt in op de dag waarop in het algemeen de rechterlijke 
uitspraak niet meer openstaat voor beroep, mits het kind op die dag (nog) minderjarig is. 
 

Hierbij dient wel te worden bedacht dat, indien de beroepstermijn eindigt op een zaterdag, zondag of 
algemeen erkende feestdag, die termijn ingevolge artikel 1 van de Algemene termijnenverordening 
wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende 
feestdag is. Pas de dag daarop gaat dan het Nederlanderschap verloren. 

 
Betreft het een buitenlandse rechterlijke uitspraak, die volgens de regelen van internationaal 
privaatrecht van Curaçao of St. Maarten moet worden erkend, dan gaat het Nederlanderschap verloren 

op de dag waarop deze uitspraak kracht van gewijsde heeft gekregen. 
 
De persoon ten aanzien van wie de familierechtelijke betrekking vervalt, hoeft niet noodzakelijk 
Nederlander te zijn. Het kind kan namelijk via die persoon het Nederlanderschap ontlenen aan 
uitsluitend artikel 3, derde lid, RWN. Ook in dat geval moet worden gesteld dat het Nederlanderschap 
wordt ontleend aan de familierechtelijke betrekking met die persoon. 

 
Immers, zonder bedoelde familierechtelijke betrekking had nooit sprake kunnen zijn van het 
Nederlanderschap ex artikel 3, derde lid, RWN. Met andere woorden, vervalt de familierechtelijke 
betrekking met de persoon via wie het Nederlanderschap wordt ontleend aan artikel 3, derde lid, RWN, 
ook dan treedt verlies van het Nederlanderschap in. 
 

Definitie familierechtelijke betrekking(en)      

Voor de betekenis van het begrip familierechtelijke betrekkingen in deze paragraaf wordt verwezen naar 

de definitie, zoals die is opgenomen in de toelichting op artikel 1, eerste lid, onder c en d RWN en in 
paragraaf ‘5b-alg Toelichting algemeen’ bij de toelichting op artikel 5b RWN.    
 
L 
Model 1.14 HRWN-CM is gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 1. 
 
M 

Model 1.14-1b HRWN-CM is gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 2. 
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N 
Model 2.5 HRWN-CM is gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 3. 
 
O 
Model 2.5a HRWN-CM is gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 4. 

 
Artikel II 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. 
 
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant 

van Sint Maarten worden geplaatst. 
 
 
 

’s-Gravenhage, 21 september 2021 
 
 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 
J.W.H.M. Beaujean 
directeur-generaal Migratie
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TOELICHTING 
 
ARTIKELSGEWIJS 
 
A, B, C, D, E, J, K 

 
In paragraaf 5b-alg, bij de toelichting op artikel 5b RWN, is voor het begrip ‘familierechtelijke 
betrekking(en)’ opgenomen dat dat begrip alleen de afstammingsrelatie omvat en dat andere juridische 
aspecten van ouderschap, zoals namenrecht, erfrecht, onderhoudsverplichting, gezagsrecht etc., niet 
onder het begrip ‘familierechtelijke betrekking’ vallen.  
Deze definitie is volledigheidshalve ook opgenomen in de toelichting op artikel 1, eerste lid, onder c, 

RWN. In de toelichting op artikel 1, eerste lid, onder d, RWN, paragraaf 5-alg bij de toelichting op artikel 
5 RWN, bij de toelichtingen op artikel 5a, eerste lid (sterke adoptie) RWN, op artikel 5b, eerste lid, RWN, 
op artikel 11, achtste lid HRWN, en in paragraaf 1 bij artikel 14, zesde lid, RWN, is een verwijzing naar 
deze definitie aangebracht.   

Daarnaast is in de toelichting op artikel 5b, eerste lid, RWN een voorbeeld opgenomen. 
 
F, I 

 
Voor vreemdelingen afkomstig uit Syrië geldt al langer (sinds eind 2014) de beleidsregel dat bewijsnood 
wordt aangenomen voor het paspoort en de geboorteakte. Het staand beleid dat Syrische vreemdelingen 
geen paspoort of geboorteakte hoeven te overleggen wordt verlengd met twee jaar tot 1 augustus 2023.    
 
De motivering hiervoor is dat uit het ambtsbericht over Syrië uit juni 2021 blijkt dat in Syrië nog steeds 
sprake is van een instabiele situatie, waardoor het verkrijgen van documenten niet gevergd kan worden.   

 
G, H 

Sinds 10 oktober 2010 is de Gouverneur de bevoegde autoriteit op Curaçao en Sint Maarten als het gaat 

om optieverzoeken. Voorheen was dit in handen van de Gezaghebber. In de tekst van artikel 6-3, 

paragraaf 2.3.1 HRWN CM was deze wijziging al doorgevoerd. Ten onrechte was de titel van deze 

paragraaf niet mee gewijzigd. Met deze wijziging is ook de titel aangepast. 

In artikel 6-3, paragraaf 2.3.1 en artikel 6-3, paragraaf 2.3.2 HRWN CM is verwezen naar een onjuist 

artikel uit de BVVN. Artikel 13 BVVN ziet immers op de BES. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd 

naar het juiste artikel: artikel 19 BVVN. Dit artikel ziet namelijk wel op Curaçao en Sint Maarten. 

Tenslotte is eilandgebied een gedateerde term. Per 10 oktober 2010 zijn Curaçao en Sint Maarten 

zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Deze term is daarom geactualiseerd met deze wijziging. 

 
L 
 
In WBN-CM 2021/1 is de model 2.3 aangepast. Daarin wordt limitatief opgesomd onder welke 
omstandigheden iemand niet in aanmerking komt voor verlening of verkrijging van het 

Nederlanderschap. De bijkomende straffen zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b, Wetboek van 
Strafrecht zijn niet opgenomen in deze limitatieve opsomming. 
 
Deze wijziging wordt nu ook doorgevoerd in model 1.14. 

 
M, N, O 

 
In het WBN 2021/4 zijn de afstandsbepalingen bij verkrijging van het Nederlanderschap voor een 
negental landen gewijzigd, waaronder Georgië, Libië, Oeganda en Sri Lanka. 
 
In de Wet op het Georgische Staatsburgerschap is opgenomen dat de Georgische nationaliteit van 
rechtswege verloren gaat als voorafgaand aan de vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit 
geen toestemming is gevraagd aan de Georgische autoriteiten om ondanks deze naturalisatie de 

Georgische nationaliteit te mogen behouden. 
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De Libische nationaliteitwetgeving kent geen afstandsbepaling. Wel blijkt uit de nationaliteitswet van 
2010 en uit het Algemeen Ambtsbericht Libië van 2020 dat de Libische nationaliteit van rechtswege 
verloren gaat als voorafgaand aan de vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit geen 
toestemming is gevraagd aan de Libische autoriteiten om ondanks deze naturalisatie de Libische 
nationaliteit te mogen behouden. De afstandsbepaling voor Libië wordt dus gewijzigd van C naar A in 

de landenlijst. 
 
Uit de Oegandese nationaliteitswetgeving blijkt dat Oegandezen aan de Oegandese autoriteiten 
toestemming kunnen vragen om een andere nationaliteit aan te nemen met behoud van de Oegandese 
nationaliteit. 
 

De Sri Lankaanse nationaliteitswetgeving maakt het mogelijk om toestemming te vragen aan de Sri 
Lankaanse autoriteiten om de Sri Lankaanse nationaliteit te behouden na het aannemen van een andere 
nationaliteit. 
 

De bovengenoemde nationaliteiten zijn daarom verplicht met ingang van 30 augustus 2021 bij het 
indienen van een naturalisatieverzoek of een optieverklaring op grond van artikel 6, lid 1, onder e RWN 
een verklaring te ondertekenen dat de autoriteiten van het land van herkomst niet is gevraagd noch zal 

worden gevraagd om behoud van deze nationaliteit. 
 
De modellen 1.14-1b en 2.5 HRWN CM zijn met het WBN 2021/4 in lijn gebracht met bovenstaande 
wijzigingen in de landenlijst. Model 2.5a wordt in dit WBN hierop aangepast, omdat per abuis dit model 
niet met het WBN van 2021/4 was gewijzigd. 
 
Mauritanië is in de landenlijst niet recent gewijzigd. Echter, uit de landenlijst blijkt dat model 2.5a door 

deze nationaliteit ondertekend dient te worden bij verkrijging van het Nederlanderschap. Het niet 
opnemen van Mauritanië in dit model was dus een omissie. Met deze wijziging is dit hersteld. 
 

Daarnaast geldt voor model 1.14-1b, 2.5 en 2.5a HRWN CM nog het volgende. Op grond van artikel 11 

RWN hebben minderjarige kinderen die meenaturaliseren geen afstandsverplichting. Voor minderjarige 

kinderen die mee-opteren met een ouder die opteert op grond van artikel 6, eerste lid onder e RWN, 

geldt hetzelfde op grond van artikel 6 en 8 RWN.   

 

Egyptische, Georgische, Libische , Mauritaanse, Oegandese, Sri Lankaanse en Zuid-Afrikaanse 

meerderjarige onderdanen, die na de naturalisatie of optie op grond van artikel 6, eerste lid, onder e 

RWN alleen nog de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen dus minderjarige kinderen hebben die ook 

Nederlander zijn geworden, maar die ook de oorspronkelijke nationaliteit bezitten zonder dat Nederland 

verwacht dat zij hier afstand van doen. Voor deze minderjarige kinderen hoeft dus niet te worden 

verklaard dat niet aan de autoriteiten van de eerste nationaliteit is gevraagd om behoud van die 

nationaliteit. Voor Oostenrijkse onderdanen geldt een uitzondering op grond van artikel 1, tweede lid 

van het Verdrag van Straatsburg. Daarom wordt van Oostenrijkse onderdanen wel gevraagd om te 

verklaren dat, ook namens hun minderjarige kinderen, niet om behoud van de Oostenrijkse nationaliteit 

is gevraagd.  

 
De modellen 1,14-1b, 2.5 en 2.5a HRWN CM zijn hierop aangepast. 

 
 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 

J.W.H.M. Beaujean 

directeur-generaal Migratie 
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BIJLAGE 1 
 
Model 1.14 HRWN-CM: Verklaring verblijf en gedrag 
 
 
(geslachts)na(a)m(en)      : 

................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)        : 

................................................................................................................ 

geboortedatum        : 

................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)         : 

................................................................................................................ 

adres            : 

................................................................................................................ 

postcode en woonplaats    : 

................................................................................................................ 

 
Ik verklaar dat: 
a. ik in de vijf jaren direct voorafgaande aan deze optieverklaring nooit vanwege het plegen van een misdrijf in of buiten het 

Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: 
 -een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd heb gekregen en/of aan mij ten uitvoer is gelegd; 
 -een (voorwaardelijke) leer- of taakstraf opgelegd heb gekregen en/of heb uitgevoerd; 
                - een bijkomende straf zoals bedoeld in artikel 1:11, eerste lid, onder b, van de Strafwet van Curaçao en de Strafwet van   
                  Sint Maarten opgelegd heb gekregen en/of is uitgevoerd; 
 -een strafbeschikking van Naf. 1000,- of meer opgelegd heb gekregen en/of door mij is betaald; 
 -een transactie van Naf. 1000,- of meer heb aanvaard en/of aan mij ten uitvoer is gelegd;  

            - een geldboete van Naf. 1000,- of meer heb betaald of voorwaardelijk opgelegd gekregen;   
           -meerdere geldboetes heb betaald of voorwaardelijk opgelegd gekregen van ieder ten minste Naf. 500,- met een totaal van    
             Naf. 1500,- of meer en/of een dergelijke straf als transactie heb aanvaard of is opgelegd door een strafbeschikking; 
           - een maatregel strekkend tot ontneming van de wederrechtelijk verkregen voordeel heb betaald of opgelegd gekregen   
            waarbij de vordering Naf. 1000,- of meer bedraagt. 

 
b. ik op dit moment niet strafrechtelijk word vervolgd vanwege het plegen van een misdrijf in of buiten het Europese deel van 

Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; hiervan is sprake als er op 
dit moment tegen mij een proces-verbaal wegens misdrijf is opgemaakt of als ik hoger beroep heb ingesteld tegen een eerdere 
veroordeling;  

 
c. ik het onmiddellijk aan het Kabinet van de Gouverneur zal doorgeven als ik na het afleggen van deze optieverklaring wel in of 

buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
strafrechtelijk wordt vervolgd vanwege het plegen van een misdrijf; 

 
d. er voor mij geen straf wegens het plegen van een misdrijf in of buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint 

Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba openstaat of nog ten uitvoer moet worden gelegd; 
 
e. ik niet wegens het plegen van een misdrijf in of buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de 

openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in een proeftijd verbonden aan een voorwaardelijk sepot, voorwaardelijke 
veroordeling of voorwaardelijke gratieverlening zit; 

 
f.  ik mij niet schuldig heb gemaakt aan één of meer van de handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag 

van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politiek misdrijf 
(bijvoorbeeld moord) of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld 
terroristische handelingen);   

 
g. ik niet getrouwd ben met een ander persoon dan vermeld in de PIVA; 
 
Al het bovenstaande geldt ook voor mijn minderjarige kinderen van 16 jaar en ouder.  
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h. ik om mijn verblijfsvergunning te verkrijgen en behouden de gevraagde informatie naar waarheid heb verstrekt en geen informatie 

heb verzwegen; dit geldt ook ten aanzien van het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor mijn minderjarige kinderen van 12 
jaar en ouder. 

 
i. het mij bekend is dat het verstrekken van onjuiste informatie of het verzwijgen van relevante informatie kan leiden tot intrekking 

van de Nederlandse nationaliteit, ook als ik hierdoor staatloos word. 
 
Ik kan het bovenstaande niet verklaren gelet op de volgende bijzondere omstandigheden: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

 
 
Ondertekening 
 
Aldus naar waarheid ingevuld 
 
 
 
……………………..……………………………………….  ……………………..………………………………………. 
(plaats) (datum)             
      (handtekening optant) 
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BIJLAGE 2 
 
Model 1.14-1b HRWN-CM:  
Verklaring in verband met verlies van de Egyptische, Georgische, Libische, Mauritaanse, Oegandese, Oostenrijkse, Sri 

Lankaanse of Zuid-Afrikaanse nationaliteit 
 
 
(geslachts)na(a)m(en)      : 

……………………………………………………………………………………… 

voorna(a)m(en)         : 

……………………………………………………………………………………… 

geboortedatum         : 

……………………………………………………………………………………… 

geboorteplaats en geboorteland  : ……………………………………………………………………………………… 

nationaliteit(en)         : 

……………………………………………………………………………………… 

adres            

 : ……………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats     : 

……………………………………………………………………………………… 

 
Ik verklaar dat ik: 
- in verband met mijn optieverklaring ex artikel 6, eerste lid aanhef en onder e, RWN mijn hoofdverblijf niet zal verplaatsen buiten 

het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 
- niet aan de (aankruisen wat van toepassing is): 

 Egyptische autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Egyptische nationaliteit; 
 Georgische autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Georgische nationaliteit; 
 Libische autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Libische nationaliteit; 
 Mauritaanse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Mauritaanse nationaliteit; 
 Oegandese autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Oegandese nationaliteit; 
 Oostenrijkse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Oostenrijkse nationaliteit; 
 Sri Lankaanse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Sri Lankaanse 
nationaliteit; 
 Zuid-Afrikaanse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Zuid-Afrikaanse 
nationaliteit; 

- door het Kabinet van de Gouverneur ben gewezen op de bestaande uitzonderingen op de afstandsverplichting; 
- weet dat een beroep op een uitzonderingscategorie niet meer mogelijk is nadat ik Nederlander ben geworden; 
- weet dat mijn Nederlanderschap op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder f, RWN kan worden ingetrokken als blijkt dat 

ik toch heb gevraagd om verlof tot behoud van mijn (aankruisen wat van toepassing is): 
 Egyptische nationaliteit; 
 Georgische nationaliteit; 
 Libische nationaliteit; 
 Mauritaanse nationaliteit; 
 Oegandese nationaliteit; 
 Oostenrijkse nationaliteit; 
 Sri Lankaanse nationaliteit; 
 Zuid-Afrikaanse nationaliteit; 

 
Voor de Oostenrijkse nationaliteit gelden gedachtenstreepje 2 en 5 ook voor mijn onderstaande minderjarige kinderen voor wie ik 
medeoptie heb gevraagd. 
  
Volledige na(a)m(en) kind(eren)          
          geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Toelichting als niet bereid (ook aangeven op welke uitzondering een beroep wordt gedaan): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Let op! Een beroep op een uitzondering moet altijd onderbouwd worden met bewijsstukken. Voor het verkrijgen van de stukken bent 
u zelf verantwoordelijk. Dit geldt ook voor de vertalingen en eventuele legalisatie of apostille van stukken. Als stukken zijn opgesteld 
in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Duits of Frans, moet u ervoor zorgen dat het stuk wordt vertaald door een beëdigd 
vertaler, bij voorkeur in het Nederlands. De vertaling moet gehecht zijn aan het originele (kopie van het) document. De op dit 
moment geldende legalisatiecirculaire is van overeenkomstige toepassing. 
 
 
 
 
………………………………………………..    
 ……………………………………………….. 
(plaats) )datum)            
    (handtekening optant) 
 
 
 
 
……………………………………………….. 
(dienststempel) 
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BIJLAGE 3 
 
Model 2.5 HRWN-CM:  
Verklaring in verband met verlies van de Egyptische, Georgische, Libische, Mauritaanse, Oegandese, Oostenrijkse, Sri Lankaanse 
of Zuid-Afrikaanse nationaliteit 
 
 
(geslachts)na(a)m(en)     : 

……………………………………………………………………………………… 

voorna(a)m(en)       : 

……………………………………………………………………………………… 

geboortedatum        : 

……………………………………………………………………………………… 

geboorteplaats en geboorteland : ……………………………………………………………………………………… 

nationaliteit(en)       : 

……………………………………………………………………………………… 

adres           : 

……………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats    : ……………………………………………………………………………………… 

 
Ik verklaar dat ik: 
- in verband met verzoek om naturalisatie mijn hoofdverblijf niet zal verplaatsen buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, 

Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 
- niet aan de (aankruisen wat van toepassing is): 

 Egyptische autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Egyptische nationaliteit; 
 Georgische autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Georgische nationaliteit; 
 Libische autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Libische nationaliteit; 
 Mauritaanse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Mauritaanse nationaliteit; 
 Oegandese autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Oegandese nationaliteit; 
 Oostenrijkse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Oostenrijkse nationaliteit; 
 Sri Lankaanse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Sri Lankaanse nationaliteit; 
 Zuid-Afrikaanse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Zuid-Afrikaanse nationaliteit; 

- door het Kabinet van de Gouverneur ben gewezen op de bestaande uitzonderingen op de afstandsverplichting; 
- weet dat een beroep op een uitzonderingscategorie niet meer mogelijk is nadat ik Nederlander ben geworden; 
- weet dat mijn Nederlanderschap op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d, RWN kan worden ingetrokken als blijkt dat ik toch 

heb gevraagd om verlof tot behoud van mijn (aankruisen wat van toepassing is): 
 Egyptische nationaliteit; 
 Georgische nationaliteit; 
 Libische nationaliteit; 
 Mauritaanse nationaliteit; 
 Oegandese nationaliteit; 
 Oostenrijkse nationaliteit; 
 Sri Lankaanse nationaliteit; 
 Zuid-Afrikaanse nationaliteit; 

 
Voor de Oostenrijkse nationaliteit gelden gedachtenstreepje 2 en 5 ook voor mijn onderstaande minderjarige kinderen voor wie ik 
medenaturalisatie heb gevraagd 
 
 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)          
          geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
 
Toelichting als niet bereid (ook aangeven op welke uitzondering een beroep wordt gedaan): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Let op! Een beroep op een uitzondering moet altijd onderbouwd worden met bewijsstukken. Voor het verkrijgen van de stukken bent u zelf 
verantwoordelijk. Dit geldt ook voor de vertalingen en eventuele legalisatie of apostille van stukken. Als stukken zijn opgesteld in een andere 
taal dan het Nederlands, Engels, Duits of Frans, moet u ervoor zorgen dat het stuk wordt vertaald door een beëdigd vertaler, bij voorkeur in 
het Nederlands. De vertaling moet gehecht zijn aan het originele (kopie van het) document. De op dit moment geldende legalisatiecirculaire 
is van overeenkomstige toepassing. 
 
 
 
 
…………………………………………………………    ………………………………………………………… 
(plaats) (datum)            
     (handtekening) 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………… 
(dienststempel) 
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BIJLAGE 4 
 
Model 2.5a:         Verklaring in verband met verlies van de 

Egyptische/Georgische/Libische/Mauritaanse/Oegandese/Oostenrijkse/Sri Lankaanse/Zuid-
Afrikaanse nationaliteit  

 
 
Ambassade/Consulaat-Generaal te: ……………………….…… 
 
 
 
Ondergetekende, 
 
 
(geslachts)na(a)m(en) : ………………………………………………………………………. 
 
voorna(a)m(en) : ………………………………………………………………………. 
 
geboortedatum : ………………………………………………………………………. 
 
geboorteplaats en geboorteland : ………………………………………………………………………. 
 
nationaliteit(en) : ………………………………………………………………………. 
 
adres : ………………………………………………………………………. 
 
postcode en woonplaats : ………………………………………………………………………. 
 
 
 
Verklaart in verband met zijn/haar* verzoek om naturalisatie tot Nederlander dat hij/zij* en zijn/haar* minderjarig(e) 
kind(eren), vóór de totstandkoming van de naturalisatie, het hoofdverblijf niet zal/zullen* verplaatsen. Verklaart voorts 
dat door hem/haar* aan de Egyptische/Georgische/Libische/Mauritaanse/Oegandese/Sri Lankaanse/Zuid-Afrikaanse 
autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om verlof tot behoud van de 
Egyptische/Georgische/Libische/Mauritaanse/Oegandese/Sri Lankaanse/Zuid-Afrikaanse* nationaliteit * / Verklaart 
dat door hem/haar* en zijn/haar* minderjarig(e) kind(eren) aan de Oostenrijkse autoriteiten niet is gevraagd noch zal 
worden gevraagd om verlof tot behoud van de Oostenrijkse nationaliteit*. Hij/zij* verklaart dat hij/zij* is gewezen op 
de bestaande uitzonderingen op de afstandsverplichting en dat hem/haar* is meegedeeld dat een beroep op die 
uitzonderingen niet meer mogelijk is na verkrijging van het Nederlanderschap.  
 
 
Toelichting als verzoeker niet bereid is (tevens aangeven op welke uitzondering een beroep wordt gedaan): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

…………………….  ………………………..………. 
(plaats) (datum)  (handtekening) 

……………………………..… 
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Bovenstaande verklaring wordt verlangd overeenkomstig artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, van de Rijkswet op het 
Nederlanderschap (RWN). Dit artikel beoogt het ontstaan van dubbele nationaliteit te voorkomen. 
Indien niettemin blijkt dat u heeft gevraagd om verlof tot behoud van uw oorspronkelijke nationaliteit,  kan ingevolge 
artikel 15 onder d RWN, het besluit waarbij u het Nederlanderschap is verleend worden ingetrokken. 
 
Slechts in de uitzonderingsgevallen genoemd in de Handleiding voor de toepassing van de RWN 2003 kan worden 
afgezien van de verplichting om de oorspronkelijke nationaliteit te verliezen. In dat geval moet worden aangegeven op 
welke uitzondering een beroep wordt gedaan. De argumenten voor dit beroep dienen uitvoerig te worden vermeld. Voorts 
dienen bewijsstukken te worden overgelegd, indien nodig gelegaliseerd (eventueel geverifieerd) en vertaald. 
 
*doorhalen wat niet van toepassing is 
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Condensed Balance Sheet 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
During the month of September 2021, the Bank maintained the percentage of the required reserves at 
19.00%. Nevertheless, the outstanding amount of required reserves increased by NAf.13.8 million due 
to the higher base amount3 upon which it is calculated. Furthermore, the amount of outstanding 

certificates of deposit (CDs) dropped by NAf.18.0 million because the commercial banks’ subscription 
on an auction of CD’s with a maturity of 3, 6 and 12 months was not accepted by the Bank.  
 
Base money4 rose by NAf.99.6 million due to an increase in the current account balances of the 
commercial banks (NAf.102.3 million), moderated by a slight decline in the currency in circulation 
(NAf.2.7 million). The increase in the current account balances was primarily the result of transfers from 

the government of Sint Maarten and pension funds from their accounts at the Bank towards their 

accounts at the commercial banks, and a transfer from the government of Curaçao to the Social 
Insurance Bank (SVB). In addition, the repayment of matured CDs by the Bank contributed to the rise 
in the current account balances. Furthermore, Gi-Ro Settlement Holding (GSH N.V.) transferred funds 
from its account at the Bank towards Girobank N.V. regarding the winding-up of this institution.  
The increase in the current account balances was mitigated, however, by the net purchase of foreign 
exchange by the commercial banks from the Bank and the increase in the required reserves. 

                                                           
3 The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits. 
4 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 30-Sep-21 31-Aug-21 Liabilities 30-Sep-21 31-Aug-21

Claims on nonresidents 4,475.8 60.7 Liabilities to nonresidents 260.8 10.2

Gold 1,311.5 -54.2 Deposits of nonresidents in foreign currency 260.8 10.2

Official reserves 3,164.3 114.9

Other 0.0 0.0

Domestic assets 601.4 -2.1 Domestic liabilities 3,598.1 103.8

Currency in circulation 540.5 -2.7

Claims on the government 273.0 0.3 Government deposits 160.6 40.3

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 130.8 69.6

Government agencies and institutions 272.7 0.3 Government of Sint Maarten 27.8 -29.3

Other 0.4 0.0 Former Central Government 1.7 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 0.0 0.0 Liabilities to deposit money banks 2,701.6 98.1

Current account balances 0.0 0.0 Current account balances 959.3 102.3

Certificates of Deposit 271.0 -18.0

Required reserves 1,471.3 13.8

Claims on other sectors 328.3 -2.3 Liabilities to other sectors 195.4 -31.8

Other assets 328.3 -2.3 Deposits of other residents 134.3 -33.3

Other liabilities 61.1 1.5

Capital and reserves 1,218.2 -55.4

Total assets 5,077.1 58.6 Total liabilities 5,077.1       58.6

 September 2021
(millions of NAf.)
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The item “Liabilities to non-residents” increased by NAf.10.2 million mainly as a result of an increase in 
the deposits of the Dutch Ministry of Finance and the Central Bank of Aruba because of transfers from 
abroad. In addition, the deposits of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) rose 
due to the payment of interest on debt securities issued by the government of Curaçao that are held by 

the Dutch State.  
 
The net position of the governments at the Bank improved by NAf.40.3 million due to an increase in the 
deposits of Curaçao (NAf.69.6 million), moderated by a drop in the deposits of Sint Maarten (NAf.29.3 
million). The increase in the deposits of Curaçao was mainly the result of the liquidity support received 
from the Netherlands due to the COVID-19 pandemic and the transfer of collected license fee by the 

Bank over the month of August 2021. The transfer of funds to the SVB and the interest payments to 
the Dutch State moderated the rise in the deposits of Curaçao. Meanwhile, the deposits of Sint Maarten 
dropped as a result of the transfer of funds from its account at the Bank towards its accounts at the 
commercial banks related to the reconstruction of Sint Maarten, particularly the Princess Juliana 

International Airport. This drop was, however, mitigated by the funds received from the European 
Investment Bank regarding the financing of the reconstruction of the airport and from the World Bank 
trust fund for the reconstruction of Sint Maarten.  

 
The item “Liabilities to other sectors” dropped by NAf.31.8 million due largely to the transfer of funds 
from GSH N.V. to Girobank N.V. However, the transfer of funds by the public pension fund of Curaçao 
(APC) from abroad towards its account at the Bank moderated the decline in this item. 
 
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet rose by NAf. 114.9 million due mainly 
to the transfer of liquidity support to Curaçao by the Dutch State and the transfers by the World Bank 

and the European Investment Bank for the reconstruction of Sint Maarten. Also, the transfer of funds 
from abroad by the Dutch Ministry of Finance and pension funds contributed to the rise in the item 
“Official reserves”. The rise was mitigated, however, by the net purchase of foreign exchange by the 
commercial banks from the Bank.  
 

Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet dropped by NAf.54.2 million due to the 
lower market value on the balance sheet date compared to the end of August 2021. The drop in the 

item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the lower market 
value of the gold stock. 
 
 
Willemstad, November 26, 2021 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
ARTICLES OF INCORPORATION  
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Upon this twenty seventh day of September of the year two thousand twenty-one came and appeared 

before me, Meredith Maritza Boekhoudt, LL.M., civil law notary on Sint Maarten: Ms. Charlotte Jennifer 

van Burk, LL.M., a corporate lawyer at my office at Professional Office Park, Osprey Drive # 1, Unit 2B, 

Point Blanche, Sint Maarten, residing on Sint Maarten, born in Zoetermeer, the Netherlands, on August 

sixth, nineteen hundred eighty-seven, not married and never been married, and hereby acting as proxy 

in writing of:  

1. Mr. CHRISTOPHE THÉODORE EMMANUEL, a member of parliament, residing at Arrowroot Drive 

2, South Reward, Cul-de-Sac, Sint Maarten, born in Saint-Martin, French West Indies, on May ninth, 

nineteen hundred seventy-six, according to his written declaration currently not married, holder of 

a passport issued by the Kingdom of the Netherlands with number DU8FK2K64; and  

2. Ms. MALAIKA HICKINSON, a policy advisor, residing at Arrowroot Drive 10, South Reward, Cul-

de-Sac, Sint Maarten, born on Aruba, formerly the Netherlands Antilles, on September twentieth, 

nineteen hundred seventysix, according to her written declaration currently not married, holder of 

a passport issued by the Kingdom of the Netherlands with number NNC1FKK33.  

AUTHORIZATION   

The authorization of the appearer is sufficiently evident to me, civil law notary, from a power of attorney, 

which shall be attached to the original of this deed.  

INCORPORATION  

The appearer, acting as mentioned above, declared by these presents that her constituents herewith 

establishes an association and lays down the following Articles of Association:  

NAME AND SEAT  

Article 1   

1. The name of the Association is:   

 “NATION OPPORTUNITY WEALTH”, which can be abbreviated as “NOW”, and will hereinafter be 

referred to as the “Association”.  

2. The Association is established on Sint Maarten.   

DURATION   

Article 2   

The Association is established for an indefinite period of time.   

CONVICTIONS, PURPOSE AND MEANS TO ACHIEVE THE OBJECTIVES   

Article 3   

The Association believes that the basic obligation of a government is the development of its people while 

building the nation.  

The Association is guided by the basic principle that the people of Sint Maarten must come first in their 

own country and must be provided with every possible opportunity within their country to prosper and 

attain wealth.  

Article 4  

1. The Association has as its purpose:   

- to pursue the implementation of the political program of the Association;  

- to foster nation building by ensuring national awareness;  

- to empower the people of Sint Maarten;  

- to implement measures for the betterment of the country;  

- to diversify the economy and promote investment opportunities,  

ensuring job opportunities for all;  

- to foster innovation to ensure positive change;  

- to improve the overall health and wellbeing of the people of Sint Maarten;  

- to promote cultural awareness; and  

- to ensure political stability and unity.  

 In general to do all what may be deemed necessary in the interest of – and in accordance with the 

objectives and the responsibility of the Association.   

2. The Association endeavors to achieve said purpose through, but not limited to:   

- community outreach programs to ensure involvement of the people of Sint Maarten;  
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- information campaigns and educational programs; and  

- presenting credible and knowledgeable candidates to participate in parliamentary elections 

which candidates are grounded in the views of the Association.   

FINANCIAL MEANS   

Article 5   

The financial means of the Association will consist of:  a. contributions of its 

members and supporters;  

b. contributions/subsidies from governmental or non-governmental institutions or organizations;  

c. donations, legacies;  

d. fundraising;  

e. other possible gains.  

MEMBERSHIP   

Article 6  

1. The membership of the Association consists of the following categories:   

a. Ordinary Members;   

b. Non-Voting Members; being those who are not eligible to vote in the parliamentary election 

of Sint Maarten. Non-Voting Members are eligible to serve on Committees of the Association 

but cannot be appointed as Board Member of the Association.  

2. All members have to be accepted as such by the Board of the Association.  

3. A member of the Association cannot at the same time be a member of another political organization 

on Sint Maarten nor at the same time be a candidate of any other political organization on Sint 

Maarten.   

4. The Association will keep a register of aforementioned categories of members.  

MEMBERSHIP RIGHTS AND OBLIGATIONS   

Article 7   

1. All Ordinary Members have voting rights.   

2. Per meeting an Ordinary Member may be represented in the General Membership Meeting by 

another Ordinary Member, but must furnish the Board of the Association with an appropriate proxy 

in writing before the meeting.  

3. Non-Voting Members are not exempted from the payment of the yearly contributions and other 

charges or fees.  

 They have the rights and obligations as the Ordinary Members, unless otherwise provided for in the 

articles of this constitution.  

4. By obtaining membership all members subject themselves to the Articles of Association, the By-

Laws and the Resolutions and Regulations of the Association.  

5. The yearly contributions or other charges or fees will be fixed by the General Membership Meeting, 

or upon resolution of the General Membership Meeting, by the Board.  

6. The manner of payment will be regulated by the Board.  

7. Non-Voting Members have no voting rights.   

COMMENCEMENT OF MEMBERSHIP   

Article 8  

1. Membership commences through the acceptance by the Board after written application of the 

candidate to the Board or by acceptance of the invitation of the Board by a prospective member.  

 For applicants who are under age the permission of their legal representatives is required and can be 

submitted together with the application.  

2. The Board may turn down an application for membership.  

 The applicant is to be informed as soon as possible about the decision of the Board. In case the 

application is turned down by the Board, the applicant may appeal the decision to the General 

Membership Meeting in writing within thirty (30) days after receipt of the decision of the Board.  

 The General Membership Meeting will decide on the application in the following meeting.  
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TERMINATION OF MEMBERSHIP AND SUSPENSION   

Article 9  

1. Membership of Ordinary Members and Non-Voting Members will terminate:   

a. by death;   

b. upon notice in writing by the member to the Board, which can take place at any time, 

without any term of notice being required, without prejudice, however, to the provisions of 

paragraph 2 of this article.  

c. moreover a member may terminate his/her membership, with immediate effect, within one 

month from his/her having taken cognizance or having been informed of a resolution or an 

amendment to the Articles of Association restricting his/her rights or increasing his/her 

obligations. The resolution or the amended provisions of the Articles of Association shall 

not apply to him/her then;   

d. upon notice in writing by the Board to the member, which can take place at any time without 

any term of notice being required and which can take place in case it cannot reasonably be 

expected from the  

Association to continue the membership;  

e. by expulsion by the Board  which can only take place in case the member acts in 

contravention of the Articles of Association, the Regulations or Resolutions of the 

Association or if the member does injury to the Association in an unreasonable way.   

f. Expulsions or notice of termination to a Board member will be effected by the General 

Membership Meeting, without the right of appeal as meant hereinafter;  

g. In the cases mentioned sub d. and e. the member can appeal to the General Membership 

Meeting within thirty (30) days after receipt of the decision; the appeal will be handled in 

the next following meeting.  

    During the time of appeal and pending the appeal the member will be suspended.  

2. In case of termination of membership, as meant in paragraph 1 under b. and c. of this article, in 

the course of the fiscal year of the Association, the contribution will be due for the entire fiscal year, 

unless the Board decides otherwise. In all other cases of termination the contribution will be due 

till the date of termination or expulsion.  

THE BOARD   

Article 10  

1. The Board consists of an odd number of at least five (5) members, to be elected from the Ordinary 

Members of full age of the Association.   

 The number of Board members will be determined by the General Membership Meeting.  

 The Board will have among its members at least a President, VicePresident, Secretary and Treasurer.   

 The President and Vice-President will be elected in function, the other functions will be divided by the 

Board members mutually. The functions of Secretary and Treasurer may be combined in one 

function or with the VicePresidency.   

2. Board members are elected and appointed for a period of five (5) years by the General Membership 

Meeting from a list of nominees prepared by the Board, containing the names of nominees 

recommended by the Board and/or by a number of members with voting rights required for calling 

a meeting, as provided in Article 17, to be submitted in writing to the Board not later than twenty-

four (24) hours before the General Membership Meeting wherein the election is to take place, unless 

a different term will be regulated in the By-Laws.   

3. A Board member can at all times be suspended or dismissed by the General Membership Meeting.  

4. In case of suspension the General Membership Meeting will have to decide within two (2) months 

whether to terminate the membership of the Board member or maintain the suspension for another 

two (2) months at a maximum.  

 If the decision to maintain the suspension or to terminate the membership of the Board member has 

not taken within mentioned two (2) months, the suspension is terminated.  

 Suspension or termination of membership of the Association of a Board member includes also 

suspension or termination of membership of the Board.  

5. A Board member shall cease to be a Board member:  
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a. in the event of his or her death;  

b. by voluntary resignation;  

c. in the event of his or her bankruptcy, or in the event he or she files a petition for an official 

moratorium of payment to creditors, or if he or she is placed under guardianship or should 

lose control of his or her assets in any other way.  

6. In case of a vacancy on the Board, the vacancy is filled as soon as possible in the next following 

scheduled or specifically convened General Membership Meeting.  

7. Outgoing Board members are immediately eligible for re-election.   

8. The Board will remain legally constituted even when the number of Board members drops below 

five (5), but in such a case the vacancies should be filled within thirty (30) days.   

 Subsequently the functions on the Board will be allocated as described in paragraph 1 of this article, if 

necessary.   

9. In case of impediment or default of all Board members, the Association shall be temporarily 

managed by two persons designated thereto by the General Membership Meeting.   

MANAGEMENT AND REPRESENTATION   

Article 11   

1. The Board is charged with the management of the Association.   

 The Board is furthermore charged with the execution and the observation of the compliance by the 

members with the Articles of Association, the ByLaws and the Resolutions and Regulations of the 

Association.   

2. The Board requires the permission from the General Members Meeting to:   buy, sell, lease or 

encumber properties; and   

 to arrange and effect a mortgage loan or other loans, to borrow and to lend money, with or without 

personal or real security on behalf of third parties;   

 which resolution to grant the Board aforementioned permission must be passed by unanimous votes 

cast in a General Members Meeting, in which at least two/thirds (2/3) of the members with voting 

rights are present.   

3. In general the Board is obligated to administrate the assets and debts of the Association and the 

activities of the Association according to the requirements ensuing from these activities and to save 

the relevant books, documents and other data-providers in such a manner that the rights and 

obligations of the Association will be known at any time.   

 Each Board member has the right to inspect the administration and the books, documents and other 

data-providers of the Association.   

 The Board is obliged to save the books, documents and other data providers, if any, during a period of 

ten (10) years.   

4. The Association will be represented in and out of Court by the President acting together with the 

Secretary or Treasurer, or the Association will be represented in and out of Court by the Secretary 

and the Treasurer acting together.   

BOARD MEETINGS   

Article 12   

1. Board meetings will be held once a month or whenever deemed necessary by the President or 

at least two (2) Board members.   

2. The Board meetings will be held on Sint Maarten.   

3. The Board can only pass valid resolutions if a majority of Board members holding office is 

present. If there is not a majority of the Board members present, a second meeting is to be held 

not less than forty-eight (48) hours and not more than seven (7) days after the first meeting in 

which second meeting the resolution can be passed by at least three of the Board members 

including the President, without a special quorum being required.   

4. The Board can pass resolutions outside of a meeting held, in urgent situations through the 

obtained signature of all Board members on the resolution prepared.   
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5. A Board member may appoint another Board member by proxy-in-writing to represent him at 

meetings. The proxy-in-writing must contain the specific issue to be voted on. A general proxy is 

not allowed.   

6. At a meeting one Board member may not represent more than one other Board member.   

7. Resolutions of the Board are passed by majority of votes. In case of equality of votes the 

President has a decisive vote.   

8. Minutes are kept by the Secretary of all business transacted at the Board meetings.   

PARTY LEADER  

Article 13  

1. The Association has a Party Leader, who is entrusted with the political leadership of the 

Association.   

2. The Party Leader is elected from the Ordinary Members by the Party Congress.  

3. The Party Leader shall in principle be the person heading the list of candidates for the 

parliamentary elections on Sint Maarten.  

4. In deviation of paragraph 2 of this article, for the first time, the Party Leader shall be appointed 

by the Board.  

POLITICAL PROGRAM  

Article 14  

1. The Board of the Association will establish a program and present this program to the General 

Membership Meeting ultimately one (1) week before Postulation Day.   

2. The Party Congress is charged with establishing the political program and the election program 

for the elections for the Parliament of Sint Maarten.  

CANDIDATES LIST AND NOMINATING COMMITTEE  

Article 15  

1. The Board shall appoint a Nominating Committee. The Nominating Committee is charged with 

the task of comprising a list of candidates for the parliamentary elections.  

2. The Party Leader is the Chairman of the Nominating Committee.  

3. Only Ordinary Members are eligible for nomination on the candidates list.  

4. The list with nominees shall be approved by the Board and after said approval presented to the 

General Membership Meeting.  

FISCAL YEAR  

Article 16  

The fiscal year of the Association runs from January first till December thirty-first.  

GENERAL MEMBERSHIP MEETING OF MEMBERS   

Article 17   

1. Yearly, not later than eight (8) months after the fiscal year, a General Membership Meeting, the 

“Party Congress” will be held.   

  The General Membership Meeting can extend the aforementioned term for each year.   

2. General Membership Meetings will moreover be held whenever deemed desirable by the Board 

or whenever a number of members with voting rights representing at least ten percent (10%) of 

the members with voting rights lodge a relative written request to the Board stating the items to 

be discussed.  

 In that case the Board is obliged to convene a meeting to take place not later than one (1) month after 

receipt of the request.   

3. If the meeting has not been convened within fourteen (14) days after receipt of such request, 

the applicants themselves will be authorized to call the meeting in the manner in which the Board 

convenes the General Membership Meeting or by an advertisement in one of the local well–read 

newspapers.   

 The requesters may then charge others than the President and Secretary of the Association with the 

presidency of the meeting and the making of the minutes.   

4. All Ordinary Members and Non-Voting Members, if not suspended, have a right to attend the 

General Membership Meetings. Ordinary members also have the right to address the meeting.   
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5. The General Membership Meeting decides about the right to attend and/or address the meeting 

of other than the aforementioned persons.   

6. The President and Secretary of the Association will also function as Chairman and Secretary of 

the General Membership Meetings, with the exception of the provisions of paragraph 3 of this 

article.   

7. Unless otherwise provided elsewhere in this constitution, resolutions of the General Membership 

Meeting will be passed by majority of votes in a meeting in which at least a majority of the members 

is present. Invalid votes and abstentions will be deemed votes not cast.   

8. If the quorum, as mentioned in the previous paragraph, has not been met, a  

second meeting shall be convened, with the same agenda as the first meeting, to be held not later than 

two (2) weeks after the first meeting. In this second meeting, valid resolutions can be passed with 

at least one/third (1/3) of the votes cast.   

9. Unless the meeting decides otherwise votes on persons will be cast in writing and votes on 

matters will be cast orally.   

 In case of equality of votes on matters, the proposal has been rejected. In case of equality of votes by 

voting on persons, a second voting is held between the two persons, who captured the highest 

number of votes. In case of equality of votes also by the second voting the decision is taken by lot.   

10. An unanimous vote of all members with voting rights, although not taken in a meeting 

and provided taken with the prior knowledge of the Board, will have the same value as a resolution 

of the General Membership Meeting. Each member shall acknowledge their vote in writing.   

POWERS OF THE GENERAL MEMBERSHIP MEETING   

Article 18  

In the General Membership Meeting are invested all powers of the Association, which are not by law or 

the Articles of Association commissioned to the Board.   

AGENDA OF THE PARTY CONGRESS   

Article 19  

At the Party Congress the following matter will be considered:   

a. the minutes of the last General Membership Meeting shall be discussed and approved;   

b. the President shall submit the annual report about the developments and activities of the 

Association and the management and policy of the  

Association concerning the foregoing fiscal year;   

c. The Treasurer shall render a financial report concerning the preceding fiscal year, especially the 

financial statements, containing at least a balance sheet  

and a statement of assets and liabilities and the explanatory memorandum with respect to these 

documents;   

 The balance sheet and the statement of assets and liabilities will have to be signed by all Board 

members. In the event a signature is missing it shall have to be noted in the relevant report with 

the reasons thereby stated.   

d. The report of the hereinafter mentioned Auditing Committee, if installed by the General 

Membership Meeting, shall be discussed and approved;   

e. The contributions, other charges or fees shall be established;   

f. Vacancies on the Board shall be filled;   

g. If deemed necessary by the General Membership Meeting an Auditing Committee and any other 

Committee(s) will be elected. Members of the  

Board may not be members of the Auditing Committee or a Committee of Disputes, if any.   

h. The Board shall present a report of the activities for the upcoming year and the herewith 

connected budget;   

i. other matters placed on the agenda by the Board.   

CAMPAIGN COMMITTEE  

Article 20  

1. The Board shall appoint a Campaign Committee, which committee shall be in charge of the 

planning and execution of an election campaign.  
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2. The Campaign Committee must include at least the Party Leader, the President and the 

Treasurer of the Association.  

3. The Campaign Committee must submit a budget plan to the Board for approval.  

AUDITING COMMITTEE AND OTHER COMMITTEES   

Article 21  

1. The General Membership Meeting may appoint an Auditing Committee as mentioned in Article 

19, sub g.   

2. The General Membership Meeting may institute other Permanent or Ad Hoc Committees from 

the members and regulate their tasks as well as the manner of their functioning upon proposal by 

the Board.   

3. The Auditing Committee and other Committees consist of at least two members to be appointed 

for one (1) year from the Ordinary Members.   

4. The Board shall provide the Auditing Committee with all required information.   

5. The Board shall render periodical reports to the General Membership Meeting concerning the 

activities of the Committees.   

BY-LAWS/REGULATIONS   

Article 22  

1. The Board may draw up By-laws to be submitted at the General Membership Meeting for 

approval. These By-laws shall contain in detail all matters resulting from this constitution and which 

may in no respect be in conflict with the articles of this constitution.   

2. The resolution to approve or amend the By-laws shall be passed by a majority of at least 

two/thirds (2/3) of the votes cast in a meeting of members, in which at least one/half (1/2) of the 

members with voting rights are present.   

3. The paragraphs 2 and 3 of Article 23 are likewise applicable.   

4. The Board may also draw up regulations, to be submitted at the General Membership Meeting 

for approval, to regulate in a durable way internal, not legal, matters of the Association.   

AMENDMENT   

Article 23  

1. The articles of this constitution can be amended by a resolution of the General Membership 

Meeting, passed by a majority of at least two/thirds (2/3) of the votes cast in a meeting, in which 

at least two/thirds (2/3) of the members with voting rights are present.   

2. If the number of members as meant paragraph 1 of this article is not present in the first meeting, 

a second meeting will be called, to be held not earlier than seven (7) days and not later than thirty 

(30) days after the first meeting, in which second meeting the resolution can be passed by a 

majority of the votes cast in a meeting, in which at least a majority of the members with voting 

rights are present.  

3. If the number of members as meant paragraph 2 of this article is not present in the second 

meeting, a third meeting will be called, to be held not earlier than seven (7) days and not later 

than fourteen (14) days after the second meeting, in which third meeting the resolution can be 

passed by a majority of the votes cast, without a special quorum being required.  

4. The proposal to amend the articles of this constitution should be laid down for inspection by the 

members, at an appropriate place, at least seven (7) days prior to the first General Membership 

Meeting in question and until after the end of the first or in the alternative second meeting.   

DISSOLUTION  

Article 24  

1. A resolution to dissolve the Association requires the same number of votes and the same quorum 

as required for a resolution to amend the articles of this constitution. The paragraphs 2, 3 and 4 of 

Article 23 are likewise applicable.  

2. In case of a resolution as meant sub 1, the General Membership Meeting decides about the 

allocation of a positive balance. Article 23 is likewise applicable to this last mentioned resolution.   

3. A possible positive balance of the dissolved Association will as much as possible be spent in 

accordance with the purpose of the Association.   



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2021, nummer 27                                     Datum: 10 december 2021 

   P a g i n a  | 77 
 

4. After a resolution as meant sub paragraph 1 of this article, the Board is in charge of the 

liquidation, but the Board may appoint one or more liquidator(s).  

5. After the end of the liquidation, the books and records will, during a period of ten (10) years, 

be in the custody of the person being Secretary of the Association at the time when the resolution 

to dissolve the Association was passed or such other person designated by the Board.   

6. The provisions of the articles of this constitution remain in force as much as possible during the 

liquidation.   

7. The liquidation will furthermore be effected with due observance of the provisions of the 

applicable articles of the Civil Code.   

FINAL PROVISIONS   

The appearer, acting as mentioned above, furthermore declared:  that the present Board 

members of the Association are:   

1. Mr. CHRISTOPHE THÉORDORE EMMANUEL, above mentioned, as  

President;   

2. Ms. MALAIKA HICKINSON, residing at Arrowroot Drive 10, South Reward, Cul-de-Sac, Sint 

Maarten, born in Aruba, formerly the Netherlands Antilles, on September twentieth, nineteen 

hundred seventy-six, as Vice-President;   

3. Ms. SHALANDA  THEODORA LAKE, residing at R. S. Nicholson Street 14, Ebenezer Estate, Cul-

de-Sac, Sint Maarten, born in Sint Maarten, formerly the Netherlands Antilles, on November 

thirtieth, nineteen hundred eightyone, as Treasurer;   

4. Ms. JENNIFER PATRICIA JOHNSON, residing at Orchid Drive 1-B, Betty's Estate, Cul-de-Sac, 

Sint Maarten, born in Aruba, formerly the Netherlands Antilles, on April eighteenth, nineteen 

hundred seventy-three, as Secretary;  

5. Mr. DANIEL ROBERT BERRY, residing at Arlette B. Peters Road 5, Cay Hill, Little Bay, Sint 

Maarten, born in Saint-Martin, French West Indies, on  

September eighteenth, nineteen hundred sixty-seven, as board member; who have all 
accepted their appointment.  The appearer is known to me, civil law notary.  
------------------------------------------------------------------------- -WHEREOF THIS DEED, has been 

executed on Sint Maarten, in one original copy, on the date mentioned in the heading hereof.  

After relating the substance of this deed to the appearer, she declared to have examined the contents 

of this deed and not to desire a complete reading hereof. Then, after summary reading of this deed, this 

deed was signed by the appearer and me, civil law notary.  

  
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


