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Balau N.V.  

In liquidatie, gevestigd op Sint Maarten 
 

De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem 

bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 
31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van 

dat feit de vereffening geëindigd en is de vennootschap 
opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter 
inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.  
Yvomante Corporation N.V. 
 

De Vereffenaar 
 
 

ROSAMUNDO B.V. 
In liquidatie, gevestigd op Sint Maarten 

 
Bij besluit van de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de 

vennootschap per 19 juni 2014 te ontbinden. 
De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang en 
samenstelling van de bezittingen en schulden van de 
vennootschap is en heeft daarvan een balans  
opgemaakt, welke ter zake ligt voor alle  

belanghebbenden ten kantore van de vennootschap  
en het Handelsregister gedurende 30 dagen na deze 
publicatie. 
 
De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden 
voldoen,waarna het overschot aan de enige aandeelhouder 
zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de 

statuten van de vennootschap.   

 
De Vereffenaar 
 

 
 

Smit Enterprise N.V. 
In liquidatie, gevestigd op Sint Maarten 

 

De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem 
bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig 

artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige 
publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is  
de vennootschap opgehouden te bestaan. De 
slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten  
kantore van het Handelsregister.  

Yvomante Corporation N.V. 
 
De Vereffenaar 
 

Smit International (Antilles) N.V.  
In liquidatie, gevestigd op Sint Maarten 

 

De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem 

bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig 
artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige 
publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is  
de vennootschap opgehouden te bestaan. De 
slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten  

kantore van het Handelsregister.  
Yvomante Corporation N.V. 
 
De Vereffenaar 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/National-Gazette.aspx
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ECHTSCHEIDING 

 
Bij beschikking  van het Gerecht in Eerste Aanleg van St. 

Maarten, van de 12de twaalfde mei 2014, de echtscheiding 
is uitgesproken  tussen JERRY LEE wonende op St.  
Maarten en REENA GAIL MACINTOSH, gedaagde,  
wonende op Canada thans zonder bekende woon-of 
verblijfplaats, partijen zijn met elkander gehuwd op 21 
september 2008 in Nova Scotia Canada.  
 

De deurwaarder, Mark John Rabess 
 

 
AANKONDIGING 

 

Bij exploit van 17 juni 2014, heb ik, Ervin A. Arrindell, 
deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint 

Maarten, gevolg gevende aan een beschikking van de E.A. 
Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten van 13 juni 2014,  

OPGEROEPEN 

VENECIA ANTONIA MENDEZ MATA, wonende te La Calle 
Coralillo, Edificia Alexander, 
Apartamento 2-A, Urbanizacion Corales del Sur, Sector Las 

Americas, Santo Domingo Este, Dominicaanse Republiek, 
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats op Sint Maarten, 
voor de terechtzitting van: maandag  8 september 2014, 

des voormiddags te 09.00 uur, ten Raadhuize te 
Philipsburg, ten einde op de door: RUDSEL CASIMIRO 
RICARDO, gedomicilieerd op Sint Maarten aan de 
Frontstreet # 35, ten kantore van mr. C.H.J. Merx, tegen 

haar ingestelde vordering te antwoorden. 
E.J. No: 283/13 
 
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell. 
 

AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 7 mei 2014, 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 FEREO, 
CHERYL TEODORA  dba CHILDSPSYCHIATRIC 
CONSULT & TREATMENT FACILITY, voorheen wonende 
te  A.J.C. BROUWERS ROAD UNIT B, St. Maarten,  thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 6 mei 2014, 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 7 mei 2014, 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  
ADECCO EMPLOYMENT SERVICES NV, voorheen 

wonende te  APT. C-1 COCKPIT DR.TJON SIE FAT 
STREET ST MAARTEN, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
7 maart 2014, 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 7 mei 2014, 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 
MONTESSORI SCHOOL, voorheen wonende te   
P.O.BOX 5454, SIMPSOMBAY thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 7 mei 2014, 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 7 mei 2014, 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   
WEST INDIES PRO-ENGINEERING CORP. NV,   
voorheen wonende te  EMMAPLEIN #1  

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

op d.d. 6 mei 2014, 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 7 mei 2014, 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 RETAIL 
MIND NV, voorheen wonende te BROOKS TOWERS UNIT 
5 PHILIPSBURG , thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 6 mei 2014, 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 7 mei 2014, 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 FELIX 
JOAN, voorheen wonende te St. Maarten, thans zonder 

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

6 mei 2014, 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 7 mei 2014, 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 WAY IN 
FASHION NV, voorheen wonende te, BACKSTREET #99-
B thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 6 mei 2014, 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 7 mei 2014, 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 
XINSING dba MONG KOK SUPERMARKET,  

voorheen wonende te FORT WILLEM ROAD 9-A 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 6 mei 2014, 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 7 mei 2014, 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 
MERCURY SUN & DVD 4 LESS, voorheen wonende  
te  DIAMOND ESTATE DRIVE 16, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 7 mei 2014, 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 7 mei 2014, 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  
ACKIE RICARDO voorheen wonende te JORDAN  

ROAD #42 CUPECOY thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,  
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  

op d.d. 7 mei 2014, 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 7 mei 2014, 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 Direkt. 
Boutin Gaetin NEWTECH INTERNATIONAL NV 
voorheen wonende te MARIANE’S ESTATE DRIVE 7-B, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 7 mei 2014, 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 7 mei 2014, 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 AYARI 

NV, PLANTATION FURNITURE AND ANTIQUES, 
voorheen wonende te ORANGE GROVE SHOPPING 

CENTER #19, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 7 mei 2014, 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 7 mei 2014, 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 
RAPHAELA, AQUILES EMANUEL T. DBA Q-SERVICES  
voorheen wonende te PO BOX 700 PHILIPSBURG thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 7 mei 2014, 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 7 mei 2014, 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 
AMERICAN UNIVERSITY OF THE  

CARIBBEAN NV., voorheen wonende te  
JORDAN ROAD 1 CUPECOY thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten  
of elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 7 mei 2014, 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 7 mei 2014, waarvan  

een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy 

Richardson deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,  
aan ST. MAARTEN LABORATORY ANALYSES & 
TRAINING SERVICE dba S.L.A.T.S.,  
voorheen wonende te POB BOX 5471 PLAZA  
DEL LAGO SIMPSONBAY thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,  

een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd  
is op d.d. 7 mei 2014, 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 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 7 mei 2014, 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 DYNASTY 

HOLDING LTD., voorheen wonende te C.A. 
CANNEGIETER STREET 4 –A PHILIPSBURG thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 6 mei 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 14 mei 2014, 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 FREERUN 

PROMOTIONS NV DBA DVD EXPRESS, voorheen 
wonende te  A.J.C. BROUWERS ROAD 4, St. Maarten, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 14 mei 2014, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 14 mei 2014, 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 OLGIE 

PEROGIES NV, DBA OLGIES PEROGIES BEACH BAR & 
RESTAURANT, voorheen wonende te 
LOODGIETERSTEEG #1 PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
10 maart 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

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

 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van  
Sint Maarten. Bij exploit van 14 mei 2014, 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  
DRAGF L.L.C. voorheen wonende te  CUPECOY  

BEACH CLUB #A6 RHINE ROAD Z/N St. Maarten, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 maart 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.Bij 
exploit van 14 mei 2014, 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 

MARION, SOPHIE, voorheen wonende te, RHINE  
ROAD Z/N, RISING SUN RESIDENCE UNIT 10, 
CUPECOY, ST MAARTEN D.W.I., thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 24 maart 2014, door de 
Ontvanger te  St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 14 mei 2014, 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 
DANAUDIT NV  dba DANAUDIT NV voorheen  
wonende te  WELFARE ROAD UNIT 312 COLEBAY, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 maart 2014, 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 13 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan WARD, 

JEFFREY RAEBURN, voorheen wonende te AIRPORT 
ROAD #35, SIMPSONBAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 5 mei 2014, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te 

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ALEXAM 
NV dba DEVCOM-SXM, voorheen wonende te AIRPORT 

ROAD LA PALAPA #2, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 5 mei 2014, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ALVAREZ 
MATEO, HIPOLITO, voorheen wonende te BARRINGTON 

TREE DRIVE #65 COLEBAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 5 mei 2014, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

AANKONDIGING 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 14 mei 2014, 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 
PHILIPSBURG CHURCH OF CHRIST FOUNDATION  

voorheen wonende te BUNCAMPER ROAD 4,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 10 maart 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 14 mei 2014, 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 SPECIALIST LOW VOLTAGE INSTALLATION 
SERVICE NV, voorheen wonende te W.G.  
BUNCAMPER ROAD PLAZA BUILDING 4  UNIT,   
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 17 maart 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van  
Sint Maarten. Bij exploit van 14 mei 2014,  
waarvan een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar  
van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, 

Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
ARIAS RODRIGUEZ, LILIAN ROSMER, voorheen 
wonende te ALMOND GROVE DRIVE 3, COLEBAY, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 3 november 2010, door de 

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

AANKONDIGING 



  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2014,  nummer 14, 11 juli 2014 pagina 7 

 

 
 

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

van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan JEAN-
LOUIS, ROSE MARTHE, voorheen wonende te CAY BAY 
ROAD #22, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 6 mei 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan PURE 
DESIGN NV., dba PURE DESIGN, voorheen wonende te 
RHINE ROAD #1, MAHO, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 6 mei 2014, door 

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

 
 

AANKONDIGING 
 

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

van 8 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan DE PAULA 
DE LEON, LEONIDAS, voorheen wonende te  DR. J. DE 
LA FUENTE STREET 1, COLEBAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 6 
mei 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 

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

Maarten. Bij exploit van 14 mei 2014, waarvan  
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,  
Antonio Boasman deurwaarder der belastingen  
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
AQUINO ENCARNACION JOSE A., voorheen  
wonende te WELFARE ROAD #26 COLEBAY,  

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op  
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d. 2 september 2010,  
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om  
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te  

voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 14 mei 2014, waarvan een 
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,  

Antonio Boasman deurwaarder der belastingen  
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,  

aan ARIAS RODRIGUEZ, LILIAN ROSMER,  
voorheen wonende te ALMOND GROVE DRIVE #3, 
COLEBAY, thans zonder bekende woon- of  
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 22 mei 2012, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud  

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 

Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Antonio  

Boasman deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
P.B.D. IMPORT-EXPORT NV., voorheen wonende  
te, UNION ROAD #144-A, thans zonder  

bekende woon- of verblijfplaats op  
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d. 2 september 2010,  

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om  
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen 
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 

van 8 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
RICHARDSON-NOEL, PHILOMENA S., voorheen 
wonende te SHAK SHAK TREE ROAD #8 COLEBAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 6 mei 2014, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 

Deurwaarder der belastingen 
 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 14 mei 2014, 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 ERIC 

MARINE NV dba ERIC MARINE NV, voorheen wonende 
te  WELLSBURG STREET #7, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 3 
maart 2014, 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  
 
 

AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 14 mei 2014, 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 D.C.M. ST. 
MAARTEN NV, voorheen wonende te,  WELFARE ROAD 
#62 COLEBAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 februari  
2014, 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 
 
 

 
 
 

 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van  
Sint Maarten. Bij exploit van 14 mei 2014, waarvan  
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,  
Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
ARAUZ PINNACE, MARTHA DIANA, voorheen  

wonende te  A. TH. ILLIDGE ROAD 2, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,  
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd  
is op d.d.  5 mei 2010, door de Ontvanger te St. 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 13 mei 2014, waarvan  

een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,  
Antonio Boasman, deurwaarder der  
belastingen te St. Maarten op verzoek van de  
Ontvanger, aan UNICORN ADMINISTRATION, 
voorheen wonende te WELL ROAD #85  
COLEBAY, thans zonder bekende woon- of  

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  
op d.d. 20 juni 2013, door de Ontvanger  
te St. Maarten, met bevel om binnen twee  

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 14 mei 2014, 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 FOODING NV 
voorheen wonende te GROUNDOVE ROAD #36 POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 februari 2014, 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  
 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 13 mei 2014, 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 

INDEPENDENT DERVICES AGENCY NV  dba 
INDEPENDENT SERVICES , voorheen wonende te 

WATHEY WAREHOUSE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27 februari 
2014, 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  
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 14 mei 2014, 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 AQUA TERRA 
MACHINES NV, voorheen wonende te  AIRPORT ROAD 

#76 SIMPSONBAY ST MAARTEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 7 
maart 2010, 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  
 
 
 
 

 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 14 mei  2014, waarvan  
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,  
Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
OCEANBREEZE IMPORTS NV dba SEA BREEZE 

BOUTIQUE, voorheen wonende te PETERSON  
DRIVE 5 SIMPSONBAY ST MAARTEN, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 februari 2011,  

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

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 14 mei 2014, 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  
SAMAR NV, voorheen wonende te RHINE ROAD  
147 LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 3 maart 2014, 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 14 mei 2014, 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 IMCARIDOM 
NV, voorheen wonende te ORGAN PIPE CACTUS ROAD 
#20, SUCKERGARDEN, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27 februari 
2014, 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  
 

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

van 14 mei 2014, 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 MR. KARIM 
M.A. KOMLA, DIRECTOR OF : TRANSGLOBE 

ENTERPRISES NV dba LA SUITE, voorheen wonende te  
AIRPORT ROAD #12 SIMPSONBAY,  thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
3 maart 2014, 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  
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 25 juni 2014, 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 MI 
TIERRA NV voorheen wonende te PENDANT CACTUS 

ROAD #5, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 juni 2014, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 

inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 14 mei 2014, 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 SINT 
MAARTEN EXTERIOR INTERIOR FINISHERS NV  

dba SINT MAARTEN EXTERIOR INTERIOR 
FINISHERS, voorheen wonende te WALTER J.A. 
NISBETH ROAD #51 PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten  
of elders, een dwangschrift betekend, welke  

uitgevaardigd is op d.d. 3 maart 2014, 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  
 

 
AANKONDIGING 

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

Bij exploit van 14 mei 2014, 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 PREMKAMAL’S  
SPAS NV., dba ETERNITY DAY SPA, voorheen  
wonende te FRONT STREET 201, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  

uitgevaardigd is op d.d. 3 maart 2014, 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 juni 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ROMBLEY 
CECILIA voorheen wonende te BRIME DRIVE #6 
PONDFILL, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 juni 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

van 17 juni 2014, 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 
CUPECAOY VILLAGE DEVELOPMENT NV voorheen 

wonende te RHINE ROAD #182, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
juni 2014, 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 19 juni 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Randall Francisca deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan VINAS 
PAZ-MACKAY ESPINOSA, GENESIS voorheen wonende 
te L.B. SCOT ROAD #87, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
16 juni 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 

AANKONDIGING 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 24 juni 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Boasman  
Antonio deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
WILKERSON THIERRY CURTIS voorheen  

wonende te CASHEW TREE ROAD 6-A, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op  
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 juni 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Boasman Antonio, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 25 juni 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David Antoine 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan M & M BEAUTY 

PALACE voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE  
ROAD #107, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 8 maart 2013, door de Ontvanger te  
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan  
de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 17 juni 2014, 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 SOREMAR HOLDING NV 
voorheen wonende te ORANGE GROVE #16,  
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of  
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
 op d.d. 16 Juni 2014, 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 juni 2014, 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 REYES 
LUISA CARTIDAD voorheen wonende te OLD CACTUS 
DRIVE #17, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 juni 2014, 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 juni 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan VALDEZ 
MIESES YEIMY PAMELA voorheen wonende te ARCH 

ROAD #27, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 23 juni 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 juni 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Randall Francisca deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan DECOPIN, 
PHILOMENA voorheen wonende te L.B. SCOT ROAD 
#22, CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 juni 2014, 

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

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen 
 

 
 
 
 
 
 

 

AANKONDIGING 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 19 juni 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall  
Francisca deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger,  
aan PETERS, JOHN EBENEZER HENRY  

voorheen wonende te ST. JOHN ESTATE  
ROAD #2, ST. JOHH’S ESTATE, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten  
of elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 16 juni 2014, door de  

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van de 18 juni 2014, 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 CREW'S NEST BAR & RESTAURANT NV  
voorheen wonende te WELFARE ROAD #88.  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op  
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d. 2 februari 2014,  
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 19 juni 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall  
Francisca deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
PETROSOL NV DBA SHELL ST. PETERS voorheen 

wonende te L.B. SCOT ROAD #96, ST. PETERS,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op  
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  

welke uitgevaardigd is op d.d. 16 juni 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

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 juni 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan RENE 
TRUCKING NV voorheen wonende te SUCKER GARDEN 
ROAD #47, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 juni 2014, 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 20 juni 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Randall Francisca deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan MELIDAY 
ANTONIO,LUIS voorheen wonende te AARON JACOBS 

DRIVE 6, CAY BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 juni 2014, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 juni 2014, 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 
WILLIAMS- GREEN MARJORIE voorheen wonende te 
BACKSTREET #11, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
31 maart 2014, 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 20 juni 2014, 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 ISENIA RICHARD FRANCISCA voorheen  

wonende te THE KEYS ROAD #1, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten  
of elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 24 juni 2014, 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 juni 2014, waarvan een afschrift  

is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall  

Francisca deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
DICKRAN, HENRY voorheen wonende te POINT 
PIROUETTE #7 LOWLANDS, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 20 juni 2014, door de  

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

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2014,  nummer 14, 11 juli 2014 pagina 14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 juni 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Randall Francisca deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan DIXON 
VANETT DOLLICE voorheen wonende te ISIS ROAD #3-

B, BETTY’S ESTATE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 juni 2014, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 18 juni 2014, 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 XINSING, 
DBA MONG KOK SUPEMARKET voorheen wonende te 

FORT WILLEM ROAD  
#9-A, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 31 maart 2014,  
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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Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 juni 2014, nummer WBN 2014/4, 

houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 
2003, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op 

het gebruik in Aruba, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 
toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten en de Handleiding voor de toepassing van de 
Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba 
 
 
DE STAATSSECETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE, 

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

 

 
Artikel I 
 
De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, de Handleiding voor de toepassing 
van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba, de Handleiding voor de 
toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten en 
de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de 

openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden als volgt gewijzigd: 
 
A 
Bijlage 1/9-1-b Toelichting ad artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b HRWN komt te luiden: 
Bijlage 1 

Overzicht afstandsbepalingen in de nationaliteitswetgevingen van de staten der Verenigde Naties 
 

Hierna volgt een lijst van landen met vermelding van behoud of verlies van de nationaliteit bij de verkrijging of 
verlening van het Nederlanderschap. Bij deze lijst wordt het volgende aangetekend: het betreft hier een 
momentopname voor zover bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekend ten tijde van het verschijnen van deze 
gewijzigde landenlijst. Gebruikers van deze lijst die stuiten op wijzigingen of onjuistheden, wordt verzocht dit 
schriftelijk aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te melden 
onder vermelding van het onderwerp: Afstandsverplichting bij de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap. 

 
De schrijfwijze van de namen van staten is conform de „lijst van landnamen‟, de officiële schrijfwijze voor het 
Nederlandse taalgebied, van de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige namen, 1994. 
 
A = automatisch verlies 

B = geen automatisch verlies maar het doen van afstand is mogelijk.  
Als volgens de vreemde nationaliteitswetgeving het doen van afstand mogelijk is, betekent dit niet dat dit altijd 

daadwerkelijk door de Nederlandse autoriteiten wordt verlangd. Van de verplichting om de oorspronkelijke 
nationaliteit te verliezen, bestaan vrijstellingen. Zie daarvoor artikel 9 lid 3 RWN en artikel 6 Regeling verkrijging en 
verlies Nederlanderschap (Stcrt. 2003, 54). 
C = geen automatisch verlies; het doen van afstand is niet mogelijk 
D = partij bij het Verdrag van Straatsburg 
E = partij geweest bij het Tweede Protocol van het Verdrag van Straatsburg 
Onbekend = geen automatisch verlies, tot het tegendeel bewezen is 

 
Als betrokkene verplicht is afstand te doen, dan moet hij een bereidheidsverklaring tekenen. Als betrokkene is 
vrijgesteld van de plicht om afstand te doen, dan hoeft hij geen bereidheidsverklaring te tekenen. 
 

 
Landenlijst oktober 2014 

Let op! Deze lijst geldt zowel bij optie als naturalisatie. De afstandsverplichting bij optie op grond van artikel 6, eerste 
lid en onder e, RWN is op 1 oktober 2010 ingevoerd. De afstandsverplichting geldt niet voor de overige 
optiecategorieën. Voor 1 oktober 2010 gold dus bij optie niet de verplichting een bereidheidsverklaring te 
ondertekenen. 
 
 
Met bevoegde autoriteit wordt bedoeld de bevoegde instantie die de optieverklaring of het naturalisatieverzoek in 

ontvangst neemt: 
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 in Europees Nederland: de burgemeester; 

 in Aruba, Curaçao en Sint Maarten: de Gouverneur van Aruba, van Curaçao onderscheidenlijk van Sint Maarten; 
 in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: de Minister (lees: IND-unit Caribisch Nederland); 

 in het buitenland: de hoofden van de Nederlandse diplomatieke en consulaire posten. 
 
Daar waar staat basisregistratie personen geldt: 
voor Europees Nederland: de BRP; 
voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten: de PIVA; 
voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: de bevolkingsregistratie. 
 
Afghanistan B 

Albanië B 

Algerije C  

Andorra A 

Angola B 

Antigua en Barbuda B 

Argentinië C, echter in sommige gevallen A. 

Tot Argentijn genaturaliseerden verliezen de Argentijnse 

nationaliteit wel automatisch. 

Armenië B 

Australië B 

De Australische nationaliteit ging tot 03.04.2002 

automatisch verloren bij naturalisatie tot Nederlander. Het 

doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een 

naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.11.2002 

en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de 

verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

Azerbeidzjan B 

Bahama‟s B, echter in sommige gevallen C.  

Burgers van de Bahama‟s die de leeftijd van 21 jaar 
hebben bereikt kunnen afstand doen. Burgers van de 

Bahama‟s, die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben 

bereikt, kunnen geen afstand doen. 

Bahrein B 

Bangladesh C 

Barbados B 

Belarus (Wit-Rusland) Zie Wit-Rusland 

België B (sinds 28.04.2008) 
Met ingang van 28.04.2008 is België geen partij meer bij 

Hoofdstuk I van het Verdrag van Straatsburg. Het doen 

van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een 

naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 28 april 

2008. Tot 28.04.2008 gold A, D.  

Het doen van afstand wordt bij optie (ex artikel 6, eerste 

lid onder e, RWN) gevraagd als de verklaring is afgelegd 

op of na 01.10.2010. 

Belize B 

Benin B 

Bhutan A 

Bolivia B 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen 

gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op 

of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 

e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

Bosnië-Herzegovina B  
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een 

naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 1-7-2014 en 

bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, 

RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1-7-2014. 

 

Botswana A 

Brazilië B 

Brunei A 

Bulgarije B 

Burkina Faso B 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen 

gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op 

of na 05.03.2009 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 

e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

Burundi B 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen 

gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op 

of na 01.03.2002 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 

e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

Cambodja B 

Canada B 

Centraal-Afrikaanse Republiek A 
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Chili B 

Tot Chileen genaturaliseerden verliezen hun Chileense 

nationaliteit vanaf 26 augustus 2005 niet meer 

automatisch maar moeten, net als Chilenen door geboorte, 

ook afstand doen. 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen 

gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op 

of na 05.02.2008 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 
e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

China A 

Colombia B 
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen 

gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op 

of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 

e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

Comoren, de B 

Congo (Volksrepubliek) B 

Het doen van afstand wordt gevraagd bij een 

naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 1-7-2014 en 

bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, 

RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1-7-2014. 

Congo (Democratische Rep., vh 

Zaïre) 

A 

Costa Rica C 

Cuba C (m.i.v. 1 oktober 2010) 

De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen 

van de Cubaanse nationaliteit.  

Cyprus B 

Denemarken A, D 

Djibouti B 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen 

gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op 

of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 
e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

Dominica B 

Dominicaanse Republiek C 

Duitsland B  

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen 
gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op 

of na 28.08.2007 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 

e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.  

 

Geen partij meer bij het verdrag van Straatsburg m.i.v. 

22.12.2002. 

 

Tot 28.08.2007 ging de Duitse nationaliteit automatisch 

verloren, tenzij de Duitse autoriteiten, met instemming 

van de Nederlandse autoriteiten, behoud van de Duitse 
nationaliteit hadden goedgekeurd. 

Ecuador C 

Egypte 
Met het oog op de actualiteit van 

de basisregistratie personen voegt 

de IND aan de bekendmaking aan 

de bevoegde autoriteit dat 

betrokkene het Nederlanderschap 

is verleend, een kopie van de 

toestemmingsverklaring van de 

Egyptische autoriteiten toe. Let 

op! De Egyptische nationaliteit is 
verloren gegaan met het verlenen 

van het Nederlanderschap, mits 

genaturaliseerd is ná verkregen 

toestemming en nadat het verlies 

van de Egyptische nationaliteit is 

gepubliceerd in de Egyptische 

Staatscourant. Zodra betrokkene 

een kopie van de publicatie in de 

Egyptische Staatscourant heeft 

overgelegd, zal de IND de 
bevoegde autoriteit hiervan op de 

hoogte stellen en verzoeken de 

(gemeentelijke) 

basisadministratie aan te passen. 

 

B  
Betrokkene moet zich tot het Egyptische Ministerie van 

Binnenlandse Zaken wenden om toestemming te krijgen 

voor het verkrijgen van een andere nationaliteit. 

Betrokkene moet vóór het moment van verkrijging of 

verlening van het Nederlanderschap de beoogde 

toestemming van het Egyptische Ministerie van 

Binnenlandse Zaken hebben verkregen. Bedoelde 

toestemming blijkt uit een (gelegaliseerde) verklaring van 

de Egyptische ambassade. 
De verklaring van de Egyptische ambassade legt 

betrokkene over bij het afleggen van de optieverklaring of 

bij het indienen van het naturalisatieverzoek. De 

optieverklaring of het verzoek om naturalisatie kan 

eventueel ook worden afgelegd dan wel ingediend zonder 

de toestemmingsverklaring, maar dan moet betrokkene na 

ontvangst van bedoelde verklaring deze 

inleveren/opsturen bij/naar de bevoegde autoriteit waar de 

optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor waar zijn 

naturalisatieverzoek in behandeling is.  
Op de optieverklaring of het verzoek om naturalisatie 

wordt pas beslist als de verklaring van de ambassade is 

ontvangen. In dit kader kan bij naturalisatie gebruik 

worden gemaakt van de bevoegdheid tot aanhouding uit 

artikel 9, vierde lid, RWN. Bij optie kan gebruik worden 

gemaakt van de bevoegdheid om de beslistermijn met 

dertien weken te verlengen (artikel 6, vijfde lid, RWN). 

De optieverklaring of het verzoek om naturalisatie wordt 

na de verlengingstermijn/ laatste aanhoudingstermijn 
bevestigd of ingewilligd als nog geen 

toestemmingsverklaring is ontvangen, mits de betrokkene 
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aan de hand van correspondentie aantoont meermaals bij 

de Egyptische autoriteiten navraag te hebben gedaan 

inzake zijn verzoek om een vreemde nationaliteit aan te 

nemen. 

 

Nadat het Nederlanderschap is verleend of verkregen moet 

betrokkene, totdat daadwerkelijk afstand is gedaan van de 

Egyptische nationaliteit, nog de volgende handelingen 
verrichten: 

- Inleveren van het Egyptische paspoort en/of ID-kaart 

bij de bevoegde autoriteit; 

- Verzoek indienen bij het Egyptische Ministerie van 

Binnenlandse Zaken om de Egyptische nationaliteit 

officieel te laten schrappen. Het opgeven van de 

Egyptische nationaliteit wordt gepubliceerd in de 

Egyptische Staatscourant; 

- Betrokkene moet een bewijs publicatie verlies 

Egyptische nationaliteit overleggen aan de IND. 
 

Genoemde stukken moeten zijn voorzien van een 

vertaling, gemaakt door een beëdigd vertaler. 

 

Een afstandsplichtige betrokkene (die niet onder één van 

de vrijstellingscategorieën voor de verplichting tot het 

doen van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit valt) 

wordt ook gevraagd een verklaring (model 1.14-1b bij 

optie en model 2.5/2.5a bij naturalisatie) dat de 
Egyptische autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden 

gevraagd om behoud van de Egyptische nationaliteit. Uit 

artikel 10 van de Egyptische nationaliteitswetgeving blijkt 

namelijk dat de mogelijkheid bestaat om na de verkregen 

toestemming om een andere nationaliteit aan te nemen en 

het hieropvolgende verlies van de Egyptische nationaliteit 

binnen één jaar na verkrijging van de andere nationaliteit 

om behoud kan worden gevraagd van de Egyptische 

nationaliteit. Om de betrokkene duidelijk te maken dat dit 

niet de bedoeling is, moet model 1.14-1b (bij optie) en 
model 2.5/2.5a (bij naturalisatie) getekend te worden. 

El Salvador  B, echter in sommige gevallen A. 

 

B: voor Salvadoranen door geboorte.  

A: tot Salvadoraan genaturaliseerden verliezen de 

Salvadoraanse nationaliteit automatisch als zij vijf jaren 

zonder onderbreking buiten El Salvador verblijven. 

Equatoriaal-Guinee A 

Eritrea B 

Het doen van afstand van de Eritrese nationaliteit is 

mogelijk op grond van de Eritrese 

nationaliteitsverordening nr. 21/1992 d.d. 6 april 1992. 

 

Het formulier dat gebruikt moet worden voor een 
afstandsverzoek, kan alleen worden verkregen bij het 

“Department of Immigration and Nationality executive 

secretary”. Een kopie van het ingevulde verzoek tot 

afstand van de Eritrese nationaliteit moet bij naturalisatie 

en optie naar de IND worden gestuurd.  

Nadat individueel onderzoek is verricht door de Eritrese 

autoriteiten wordt afstand al dan niet toegestaan.  

 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij 
een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 

01.07.2010 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, 

RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

Estland A 

Ethiopië A 

Fiji B  

Het doen van afstand van de Fijische nationaliteit is sinds 

10.04.2009 mogelijk (Staatsburgerschapverordening 

2009). 

 

Het doen van afstand wordt gevraagd bij een 

optieverklaring of naturalisatieverzoek, afgelegd/ingediend 

op of na 01.04.2012. 

 
A: tot 10.04.2009.  

Filipijnen A, B 
Met ingang van 17.9.2003 is de Filippijnse 

nationaliteitswet gewijzigd. Een Filippijn die door geboorte 

de Filippijnse nationaliteit bezit, verliest niet automatisch 

de Filippijnse nationaliteit bij het aannemen van een 

andere nationaliteit 

De Filippijn kan afstand doen van zijn Filippijnse 
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nationaliteit door het overleggen van een expliciete 

verklaring aan de Filippijnse autoriteiten. 

In ander gevallen dan hierboven omschreven geldt A. 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen 

gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op 

of na 16.11.2005 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 

e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

Finland B 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij 

een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 
19.07.2004 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, 

RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

Frankrijk B 

Met ingang van 5 maart 2009 is Frankrijk geen partij meer 

bij Hoofdstuk 1 van het Verdrag van Straatsburg en het 

Tweede Protocol.  

 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij 

een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 

05.03.2009 (tot 5 maart 2009 gold A, D, E) en bij optie 

(ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is 
afgelegd op of na 01.10.2010. 

Gabon B 

Gambia B 

Georgië A 

Ghana B 

Het doen van afstand bij naturalisatie wordt gevraagd bij 
een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 

01.10.2001 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, 

RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

 

A: tot 05.01.2001 

Grenada B 

Griekenland C  

Groot-Brittannië (en Noord-

Ierland) 

Zie Verenigd Koninkrijk  

Guatemala B 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen 

gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op 

of na 05.03.2009 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 

e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

Guinee A 

Guinee-Bissau A 

Guyana B 

Haïti A 

Honduras A 

Hongarije B 

Ierland B 

India A 

Indonesië A 

Irak B (m.i.v. 01.04.2012)  

Dit houdt in dat de betrokkene bij de indiening van het 

verzoek of bij het afleggen van de optieverklaring (ex 

artikel 6, eerste lid onder e, RWN) de 

bereidheidsverklaring moet ondertekenen. Nadat 

betrokkene Nederlander is geworden moet hij actie 

ondernemen om afstand te doen van de Iraakse 

nationaliteit. 

 
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een 

optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) of 

naturalisatieverzoek, afgelegd/ingediend op 01.04.2012. 

Tot 01.04.2012 werd geen afstand gevraagd. 

Iran C (m.i.v. 1 oktober 2010) 

De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen 

van de Iraanse nationaliteit.  

 

Bij een naturalisatieverzoek en bij een optieverklaring (ex 

artikel 6, eerste lid onder e, RWN) ingediend/afgelegd op 

of na 01.10.2010, hoeft geen bereidheidsverklaring tot het 
doen van afstand meer te worden ondertekend. 

Israël B 

Italië B 
Met ingang van 4 juni 2010 is Italië geen partij meer bij 

Hoofdstuk 1 van het Verdrag van Straatsburg en daarmee 

ook niet meer bij het Tweede Protocol. 

 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij 

een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 

01.07.2010 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, 

RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 
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A, D, E: tot 01.07.2010 

Ivoorkust A 

Jamaica B 

Japan B  

 

Het doen van afstand wordt gevraagd bij een 

naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 1-10-2014 

en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, 

RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1-10-2014. 

Jemen C 

Jordanië B 

Kaapverdië B 

Kameroen A 

Kazachstan B 

Kenia B (m.i.v. 01.01.2013) 

 

Het doen van afstand van het Keniaanse 

staatsburgerschap is mogelijk op grond van artikel 19 van 

de Kenya Citizenship and Immigration Bill, 2011, die op 30 

augustus 2011 in werking is getreden. Hierbij wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen genaturaliseerde of van 
rechtswege Kenianen. 

 

Het doen van afstand wordt bij een naturalisatie en optie 

(ex artikel 6, lid 1 onder e, RWN) alleen gevraagd als dat 

is ingediend of afgelegd op of na 01.01.2013. Vanaf deze 

datum moet een bereidheidsverklaring worden 

ondertekend.  

 

A: tot 27.08.2010 (datum inwerkingtreding Grondwet 

2010) 

Kirgizië B 

Kiribati B, echter in sommige gevallen A 

Personen van Kiribatische afstamming moeten afstand 
doen. Personen die de Kiribatische nationaliteit door 

naturalisatie hebben verkregen, verliezen deze 

nationaliteit automatisch bij het verkrijgen van een andere 

nationaliteit. 

 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen 

gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op 

of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 

e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

Koeweit A 

Kosovo B 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen 

gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op 
of na 05.03.2009 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 

e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

Kroatië B 

Laos B 

Lesotho A 

Letland B 

Libanon 
 

 

B 
Betrokkene moet vóór het moment van verkrijgen of 

verlening van het Nederlanderschap toestemming van de 

Libanese autoriteiten hebben om een andere nationaliteit 

te verkrijgen én om afstand te doen van de Libanese 

nationaliteit. De toestemming wordt verleend bij 

Presidentieel decreet. Dit decreet wordt gepubliceerd in de 

Libanese Staatscourant (in Franse vertaling: journal 

officiel). 

De stukken waaruit de verkregen toestemming blijkt, legt 

betrokkene over bij het afleggen van de optieverklaring of 
bij het indienen van zijn naturalisatieverzoek. De 

optieverklaring of het verzoek om naturalisatie kan 

eventueel ook worden afgelegd dan wel ingediend zonder 

de toestemmingsverklaring, maar dan moet betrokkene zo 

spoedig mogelijk de stukken inleveren/opsturen bij/naar 

de bevoegde autoriteit waar de optieverklaring is afgelegd 

of het IND-kantoor waar zijn naturalisatieverzoek in 

behandeling is. Op de optieverklaring of het 

naturalisatieverzoek wordt pas beslist nadat de 
toestemmingsverklaring is ontvangen. In dit kader kan bij 

naturalisatie gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid 

tot aanhouding uit artikel 9, vierde lid, RWN. 

Bij optie kan gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid 

om de beslistermijn met dertien weken te verlengen 

(artikel 6, vijfde lid, RWN). 

De optieverklaring of het naturalisatieverzoek wordt na het 
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verstrijken van de verlengingstermijn/laatste 

aanhoudingstermijn bevestigd dan wel ingewilligd als nog 

geen toestemmingsverklaring is ontvangen, mits de 

betrokkene aan de hand van correspondentie aantoont 

meermaals bij de Libanese autoriteiten navraag te hebben 

gedaan inzake zijn verzoek om een vreemde nationaliteit 

aan te mogen nemen en om afstand te mogen doen van 

de Libanese nationaliteit. 
Nadat het Nederlanderschap is verleend of verkregen moet 

betrokkene dit, ten einde afstand van de Libanese 

nationaliteit te bewerkstelligen, melden bij de 

verantwoordelijke autoriteiten in Libanon (burgerlijke 

stand). Hiervan vindt vervolgens een aantekening plaats in 

de Libanese burgerlijke stand (civil registration). 

Betrokkene moet na het verkrijgen van de Nederlandse 

nationaliteit een origineel en gelegaliseerd uittreksel uit 

het register van de Libanese burgerlijke stand inleveren bij 

de bevoegde autoriteiten of overleggen aan de IND, 
waaruit blijkt dat betrokkene afstand heeft gedaan van de 

Libanese nationaliteit. Genoemde stukken moeten zijn 

voorzien van een vertaling, gemaakt door een beëdigd 

vertaler. 

Liberia A 

Libië C 

Liechtenstein B 

Litouwen A 

Luxemburg B 

Sinds 10.07.2009 is Luxemburg geen partij meer bij 

Hoofdstuk 1 van het Verdrag van Straatsburg. 

 

Het doen van afstand bij naturalisatie wordt gevraagd bij 

een naturalisatieverzoek dat is ingediend na 10.07.2009 

en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de 

verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

 
A, D, E: tot 10.07.2009. 

Macedonië B 

Madagaskar A 

Malawi A 

Maldiven B 

Maleisië B 

Mali B 

Malta B 

Marokko C 

De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen 

van de Marokkaanse nationaliteit. 

Marshalleilanden B 

Mauritanië A 

Mauritius B 

Mexico C, echter in sommige gevallen B. 

Tot Mexicaan genaturaliseerden kunnen afstand doen van 

de Mexicaanse nationaliteit. 

Micronesia B 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen 

gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op 
of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 

e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

Moldavië B 

Monaco A 

Mongolië B 

Montenegro B 

Mozambique B 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen 
gevraagd bij een naturalisatieverzoek op of na 22.11.2006 

en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de 

verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

Myanmar (Birma) A 

Namibië A, voor Namibiërs door registratie of naturalisatie. 

B, voor Namibiërs door geboorte, afstamming of huwelijk. 

 

Het doen van afstand bij naturalisatie wordt alleen 

gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op 

of na 01.10.2001 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 

e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

Nauru B 

Het doen van afstand van de Nauruaanse nationaliteit is 

met ingang van 30.12.2005 mogelijk (Wet van het 

staatsburgerschap van Nauru van 2005). 
 

Het doen van afstand wordt alleen gevraagd aan 
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betrokkene als de optieverklaring/ het naturalisatieverzoek 

is afgelegd/ingediend op of na 01.04.2012. 

 

C: tot 30.12.2005 

Nepal A 

Nicaragua C 

Vanaf 19 januari 2000 (wijziging Grondwet) treedt ook 

geen automatisch verlies meer op voor Nicaraguanen die 

de Nicaraguaanse nationaliteit niet door geboorte hebben 

gekregen maar door naturalisatie. 

Nieuw-Zeeland B 

Niger A 

Nigeria B, in sommige gevallen A. 

Tot Nigeriaan genaturaliseerden verliezen de Nigeriaanse 

nationaliteit wel automatisch. 

Noord-Korea A 

Noorwegen A, D 

Oeganda (Uganda) A 

Oekraïne B 

Ondanks de tekst van artikel 19, eerste lid van de 

Oekraïense nationaliteitswet, is van de bevoegde 

Oekraïense autoriteiten vernomen dat in geval van 
vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit de 

Oekraïense nationaliteit eerst verloren wordt als door de 

President van de Oekraïne aan betrokkene een verklaring 

van verlies is afgegeven. Daarom moet verzoeker na de 

verkrijging of verlening van het Nederlanderschap een 

verklaring van verlies overleggen, en moet bij het 

naturalisatieverzoek en bij optie (ex artikel 6, eerste lid 

onder e, RWN) m.i.v. 01.10.2010 de bereidheidsverklaring 

tot het doen van afstand worden getekend. 

Oezbekistan B 

Oman B 

Oostenrijk A, D 

Een verzoeker om naturalisatie of optant (ex artikel 6, 

eerste lid onder e, RWN m.i.v. 01.10.2010) wordt 

gevraagd een verklaring te ondertekenen dat de 
Oostenrijkse autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden 

gevraagd om behoud van de Oostenrijkse nationaliteit 

(model 2.5/2.5a bij naturalisatie en model 1.14-1b bij 

optie). 

Oost-Timor B 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen 

gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op 

of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 

e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

Pakistan B of C 

Afstand is alleen mogelijk voor personen van 21 jaar en 

ouder. Minderjarigheid in de geldende 
nationaliteitswetgeving van Pakistan is gedefinieerd als 

jonger dan 21 jaar. Van personen van 18 tot 21 jaar wordt 

daarom niet gevraagd om afstand te doen. 

 

Het doen van afstand bij naturalisatie wordt alleen 

gevraagd aan een verzoeker die 21 jaar of ouder is op het 

moment van indiening van het naturalisatieverzoek en als 

het verzoek is ingediend op of na 01.07.10. Deze 

verzoekers moeten model 2.4/2.4a ondertekenen. 

 
Het doen van afstand bij optie (ex artikel 6, eerste lid 

onder e, RWN) wordt alleen gevraagd aan een optant die 

21 jaar of ouder is op het moment van het afleggen van 

de optieverklaring en als de verklaring is afgelegd op of na 

01.10.2010. Deze optanten moeten model 1.14-1a 

ondertekenen. 

Palau (Belau) A 

Panama A 

Papoea-Nieuw-Guinea A 

Paraguay B, in sommige gevallen A. 

Tot Paraguayaan genaturaliseerden verliezen de 

Paraguayaanse nationaliteit wel automatisch. 

Peru B 

Polen B 

Portugal B 

Qatar B 

Roemenië B 

Rwanda B 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen 

gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op 

of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 

e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 
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Rusland = Russische Federatie B 

Saint Kitts en Nevis B 

Saint Lucia B 

Saint Vincent en de Grenadines B 

Samoa B 

San Marino B 

São Tomé en Principe A 

Saudi-Arabië 

Met het oog op de actualiteit van 

de basisregistratie personen voegt 
de IND aan de bekendmaking aan 

de bevoegde autoriteit dat 

betrokkene het Nederlanderschap 

is verleend, een kopie van de 

toestemmingsverklaring van de 

Saudische autoriteiten toe. De 

Saudische nationaliteit is verloren 

gegaan met het verlenen van het 

Nederlanderschap, mits 
genaturaliseerd is ná verkregen 

toestemming. 

 

B  

Betrokkene moet zich tot de Saudische autoriteiten 

wenden om toestemming tot verkrijging van een andere 
nationaliteit te krijgen. Betrokkene moet vóór het moment 

van verkrijging of verlening van het Nederlanderschap de 

beoogde toestemming van de Saudische autoriteiten 

hebben verkregen. Bedoelde toestemming blijkt uit een 

(gelegaliseerde) verklaring van de Saudische autoriteiten. 

De verklaring van de Saudische autoriteiten legt 

betrokkene over bij het afleggen van de optieverklaring of 

bij het indienen van zijn naturalisatieverzoek. De 

optieverklaring of het verzoek om naturalisatie kan 
eventueel ook worden afgelegd dan wel ingediend zonder 

de toestemmingsverklaring, maar dan moet betrokkene na 

ontvangst van bedoelde verklaring deze 

inleveren/opsturen bij/naar de bevoegde autoriteit waar de 

optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor waar zijn 

naturalisatieverzoek in behandeling is. 

Op de optieverklaring of het verzoek om naturalisatie 

wordt pas beslist als de verklaring van de ambassade is 

ontvangen. In dit kader kan bij naturalisatie gebruik 

worden gemaakt van de bevoegdheid tot aanhouding uit 
artikel 9, vierde lid, RWN.  

Bij optie kan gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid 

om de beslistermijn met dertien weken te verlengen 

(artikel 6, vijfde lid, RWN). 

De optieverklaring of het naturalisatieverzoek wordt na het 

verstrijken van de verlengingstermijn/laatste 

aanhoudingstermijn bevestigd dan wel ingewilligd als nog 

geen toestemmingsverklaring is ontvangen, mits de 

betrokkene aan de hand van correspondentie aantoont 
meermaals bij de Saudische autoriteiten navraag te 

hebben gedaan inzake zijn verzoek om een vreemde 

nationaliteit aan te nemen. 

Senegal A, in sommige gevallen B. 

Personen die actief dienst doen of hebben gedaan, dan wel 

hiertoe opgeroepen zijn na vrijstelling, hebben voor verlies 

van hun nationaliteit toestemming van de regering nodig. 

Servië B 

Seychellen B 

Sierra Leone B 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen 

gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op 

of na 05.03.2009 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder 

e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

Singapore B 

Slovenië B 

Slowakije A, in sommige gevallen B  

 

M.i.v. 01.01.2013 is de wetswijziging van  

17 juli 2010 in de landenlijst verwerkt. De nieuwe wet 

geldt alleen voor Slowaken die op of na 17.07.2010 een 
andere nationaliteit hebben verkregen. 

 

A: met de onderstaande uitzonderingen waarbij behoud 

van de Slowaakse nationaliteit aan de orde is: 

- de met een Nederlander getrouwde Slowaak, die de 

Nederlandse nationaliteit verkrijgt na 17.07.2010 behoudt 

de Slowaakse nationaliteit (Nederland vraagt ook geen 

afstand te doen van de Slowaakse nationaliteit wegens 

artikel 9 lid 3 RWN). 
 

De Slowaakse nationaliteit wordt tevens niet verloren in 

het geval de andere nationaliteit van rechtswege wordt 

verkregen door geboorte. 

 

Tot 17.07.2010: B 

Soedan (Sudan) B 

Sudanezen die de Zuid-Sudanese nationaliteit verkrijgen, 

verliezen automatisch hun Sudanese nationaliteit. 

Solomoneilanden A  

Somalië A 

Spanje B 

Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van 
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een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 

01.10.2003 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, 

RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.  

Voor de categorieën die zijn vrijgesteld van de 

afstandsverplichting geldt: A (drie jaar na de naturalisatie 

indien betrokkene niet de verklaring aflegt tot behoud van 

de Spaanse nationaliteit). Een Spanjaard die vóór 

09.01.2003 is genaturaliseerd tot Nederlander, en die 
woonachtig is buiten Spanje, verliest na drie jaar 

automatisch de Spaanse nationaliteit. Artikel 24 van de 

Spaanse nationaliteitswet is per 9 januari 2003 gewijzigd. 

Aan Spanjaarden die op of na 9 januari 2003 tevens 

Nederlander zijn geworden, staat Spanje het behoud van 

de Spaanse nationaliteit toe. De regel van automatisch 

verlies na drie jaar is nog wel in de wet opgenomen, maar 

het verlies kan worden voorkomen door tijdig bij de 

Spaanse autoriteiten een verklaring tot behoud van de 

Spaanse nationaliteit af te leggen. 
Met het oog op vermijding van dubbele nationaliteit wordt 

Spanjaarden die niet in aanmerking komen voor 

vrijstelling van de afstandsverplichting gevraagd om direct 

na hun naturalisatie tot Nederlander op grond van artikel 

24, tweede lid van de Spaanse nationaliteitwet afstand te 

doen van de Spaanse nationaliteit. 

Sri Lanka A 

Suriname A 

Swaziland B 

Syrië C 

Tadzjikistan B 

Taiwan  B 

Het doen van afstand wordt echter niet gevraagd. Taiwan 

wordt niet erkend door Nederland. 

Tanzania A 

Thailand A en soms B  

Het (automatisch) verlies van de Thaise nationaliteit wordt 

effectief na publicatie hiervan in de Thaise staatscourant. 

Blijkens artikel 13 van de Thaise Nationality Act verliest 

een Thaise vrouw die is getrouwd met een persoon van 

niet Thaise nationaliteit niet automatisch de Thaise 

nationaliteit na haar naturalisatie tot de nationaliteit van 
haar echtgenoot. Zij kan wel afstand doen van de Thaise 

nationaliteit. Dit wordt in Nederland niet van haar 

gevraagd aangezien zij valt onder één van de 

uitzonderingscategorieën (artikel 9 lid 3 RWN).  

 

Voor Thaise vrouwen die getrouwd zijn met een niet 

Nederlandse partner geldt dat zij hun Thaise nationaliteit 

automatisch verliezen wanneer zij de Nederlandse 

nationaliteit verkrijgen. Dit geldt dus ook voor de Thaise 
die getrouwd is met een Thaise partner. 

Togo B 

Tonga C  

Trinidad en Tobago B 

Tsjaad B 

Tsjechië B 

 

Het doen van afstand wordt gevraagd bij een 
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 1-10-2014 

en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, 

RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1-10-2014. 

Tunesië C 

Turkije B 

Dit geldt ook voor mannelijke Turkse onderdanen die hun 

dienstplicht nog niet hebben vervuld. 

Turkmenistan B 

Tuvalu B 

Uruguay C, echter in sommige gevallen A. 

Tot Uruguayaan genaturaliseerden verliezen de 

Uruguayaanse nationaliteit wel automatisch. 

Vanuatu A 

Vaticaanstad A 

Venezuela B 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij 

een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 

01.11.2002 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, 

RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010. 

 

A: tot 29.12.1999 

Verenigde Arabische Emiraten A 

Verenigde Staten van Amerika B 

Verenigd Koninkrijk (Groot- B 
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Brittannië (en Noord-Ierland)) 

Vietnam B 

Wit-Rusland (Belarus) B 

IJsland 

Met het oog op de actualiteit van 

de basisregistratie personen voegt 

de IND aan de bekendmaking aan 

de bevoegde autoriteit dat 

betrokkene het Nederlanderschap 

is verleend, een kopie van de 

toestemmingsverklaring van de 

IJslandse autoriteiten toe. De 

IJslandse nationaliteit is verloren 
gegaan met het verlenen van het 

Nederlanderschap, mits 

genaturaliseerd is ná verkregen 

toestemming. 

B  

Betrokkene moet vóór het moment van verkrijging of 

verlening van het Nederlanderschap bij de IJslandse 

autoriteiten vragen om toestemming om afstand te doen 

van de IJslandse nationaliteit. 

Bedoelde toestemming blijkt uit een (gelegaliseerde) 

verklaring van de IJslandse autoriteiten. De verklaring van 

de IJslandse autoriteiten legt betrokkene over bij het 

afleggen van de optieverklaring of bij het indienen van zijn 

naturalisatieverzoek. De optieverklaring of het verzoek om 
naturalisatie kan eventueel ook worden afgelegd dan wel 

ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar dan 

moet betrokkene na ontvangst van bedoelde verklaring 

deze inleveren/opsturen bij/naar de bevoegde autoriteit 

waar de optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor 

waar zijn naturalisatieverzoek in behandeling is. 

Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen 

gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op 

of na 22.11.2006 en bij een optie (ex artikel 6, eerste lid 
onder e, RWN) als deze is afgelegd op of na 01.10.2010. 

Zaïre (Congo, Democratische 
Republiek) 

Zie Congo, Democratische Republiek 

Zambia A 

Zimbabwe A 

Zuid-Afrika A 

Betrokkene wordt gevraagd een verklaring te 
ondertekenen dat de Zuidafrikaanse autoriteiten niet is 

gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de 

Zuidafrikaanse nationaliteit (model 1.14-1b bij optie en 

model 2.5/2.5a bij naturalisatie). 

Zuid-Korea A 

Zuid-Sudan B 

Zweden B (m.i.v. 01.07.2002) 

 

A, D: tot 01.07.2002 

Zwitserland B 

 
 
Artikel II 

 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2014. 
 
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba (zakelijke inhoud), de Curaçaose 
Courant en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst. 
 

 

‟s-Gravenhage, zesentwintigste juni 2014 
 
 
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
namens deze, 
L. Mulder, 

Directeur-generaal Vreemdelingenzaken 
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TOELICHTING 

 
Algemeen 

 
De nationaliteitswetgeving van Tsjechië is gewijzigd. Daarnaast is gebleken dat het mogelijk is om vrijwillig afstand te 
doen van de Japanse nationaliteit. 
 
 
Landsgewijs 
 

Japan 
Gebleken is dat het mogelijk is om vrijwillig afstand te doen van de Japanse nationaliteit. 
 
Tsjechië 
De nationaliteitwetgeving in Tsjechië is op 1 januari 2014 gewijzigd. Een dubbele nationaliteit is vanaf deze datum 

toegestaan. De Tsjechische nationaliteit komt niet meer automatisch te vervallen bij het aannemen van een 

buitenlandse nationaliteit. Het doen van afstand van de Tsjechische nationaliteit is mogelijk. 
 
 
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
namens deze, 
L. Mulder, 
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken 
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Notitie m.b.t. toepassing nieuwe beleidsregels bij de behandeling van 

aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen voor “commerciële seks 
werkers”; 

Een en ander in afwachting van het komende, nieuwe “commerciële seks werkers beleid" 

 
Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

Philipsburg, Januari 2014 

I. Algemene inleiding 

Korte terugblik Nederlandse Antillen 

Binnen de voormalige Nederlandse Antillen gold een „gedoogbeleid‟. Dit beleid was gebaseerd op bescherming van 

algemene en openbare belangen. Belangen zoals het tegen gaan van illegale commerciële seks werk, uitbuiting, 
openbare orde en goede zeden. Het gedoogbeleid ging, en gaat nog steeds gepaard met een specifieke immigratie 
procedure voor de commerciële seks werkers die er voor hebben gekozen om in de „Adult Entertainment Clubs‟ van 
Sint Maarten te gaan werken.  

Gedoogbeleid 2003 

Het oude gedoogbeleid uit 2003 (“Beleid tot regulering van seksbedrijven en stripclubs op Sint Maarten”) - laatstelijk 

gewijzigd op 26 februari 2011- was mede gestoeld op quota, d.w.z. een maximaal aantal commerciële seks werkers 

per club. Dit was een initiatief van het kabinet van de Gezaghebber. Doelstelling was om het aantal clubs en het 

aantal commerciële seks werkers te reguleren c.q. vast te stellen. Daarbij werd een relatie gelegd tussen de omvang 

van de club en het aantal toegestane commerciële seks werkers. Over het algemeen varieerde dit aantal tussen 15-50. 

 

Het beleid is door het Bestuurscollege in 2003 en 2004 aangepast, hetgeen louter betrekking had op de hoogte van de 
quota („Beleid tot regulering van seksbedrijven en stripclubs‟,  BC-besluit 040203, met wijziging 110203 en BC 
240304). 
 
In het genoemde document “Beleid tot regulering van seksbedrijven en stripclubs op Sint Maarten” wordt in hoofdstuk 
3 o.a. geregeld: 

 De verplichting van de seksexploitant alsmede de exploitant van een stripclub een tewerkstellingsvergunning 

bij de Minister aan te vragen voor het laten verrichten van arbeid door een vreemdeling in hun bedrijven. 

 De geldigheidsduur van de afgegeven tewerkstellingsvergunning. 

 De te betalen behandelingskosten. 

 De te overleggen documenten  bij de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning. 

 Het behandelingsproces. 

 De intrekkingsgronden 

 
Na ’10-10-10’ 

Het komt er op neer, dat na „10-10-10‟ de overheid van Sint Maarten hetzelfde gedoog- en reguleerbeleid‟ heeft 
toegepast, dat in essentie is gebaseerd op een tweetal pijlers, te weten: 

 Een tewerkstellingsvergunningenstelsel, (animeermeisjes en strip danseressen) en; 

 Een vestigingsbeleid (hotel of logement vergunning) ten aanzien van de clubs binnen de sector. 

Achterliggende gedachte van het hanteren van tewerkstellingsvergunningen en het vestigingsbeleid is, dat de 
overheid hierdoor niet alleen meer greep kan hebben op deze sector, maar ook gemakkelijker en strenger kan 
optreden tegen criminele randverschijnselen. 

Doelstellingen huidige gedoogbeleid en vergunningenstelsel 

Algemene doelstellingen van het huidige beleid en vergunningenstelsel zijn: 
 Beheersing en regulering van de exploitatie van de clubs; 

 Bestrijding van de exploitatie van onvrijwillige commerciële seks werk in Sint Maarten; 

 Bestrijding van criminele randverschijnselen met betrekking tot bedrijven in het commerciële seks werk, zoals 

bijvoorbeeld illegaal vuurwapenbezit, vuurwapenhandel en drugscriminaliteit; 

 Terugdringing van commerciële seks werk door illegale vreemdelingen. 
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Huidige Wetboek van Strafrecht Sint Maarten 
Voor wat betreft het strafrechtelijke kader; in het huidige wetboek van Strafrecht – artikel 259 – is het beroep of 

gewoonte maken van het opzettelijk teweegbrengen of bevorderen van ontucht met derden een misdrijf. Het 
„tippelen‟ blijft bij Algemene Politie Keur (APK) strafbaar gesteld. 
 
Gedoogbeleid biedt onvoldoende waarborgen  
De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (VSA) is van mening, dat het huidige gedoogbeleid - 
en de daarmee samenhangende uitvoerings- c.q. beleidsregels met betrekking tot de behandeling van aanvragen van 
tewerkstellingsvergunning voor commerciële sekswerkers („animeermeisjes  en erotische danseressen)  - te kort 

schieten. De behandeling van de genoemde verzoeken en de daarbij gehanteerde voorwaarden bieden onvoldoende 
waarborgen voor wat betreft transparantie, efficiency en effectiviteit. 
 
Het huidige gedoogbeleid voorziet in beperkte voorwaarden m.b.t. de aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning 
voor :commerciële seks werkers”; o.a. voor wat betreft behandelingskosten en een gezondheidsverklaring. Voor het 

overige bestaan er voor clubeigenaren nauwelijks verplichtingen. 

 
Interdepartementale Commissie “Commerciële Seks Werkers” 
In dit verband dient gewag te worden gemaakt van het bestaan en taak van bovenstaande commissie. Ultimo 2012 is 
– op initiatief van het Ministerie van Justitie - een formele, ambtelijke commissie benoemd, die als opdracht heeft het 
formuleren en implementeren van een nieuw en formeel commerciële seks werkbeleid voor land Sint Maarten. 
Hiermee zal een eind komen aan het huidige gedoogbeleid. De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle betrokken ministeries, te weten,  Justitie, Economische Zaken en VSA. 

 
De vertegenwoordigers van het Ministerie van VSA in deze commissie hebben concrete voorstellen ingebracht m.b.t. 
aspecten op het gebied van volksgezondheid, sociale ontwikkeling en arbeid. Deze voorstellen zijn veelal gehonoreerd. 
 
Eindadvies Interdepartementale Commissie “Commerciële seks werkers” 

De commissie heeft in december 2013 haar “Standpunt”  notitie getiteld “Algemene beschrijving van het nieuwe 

Commerciële Seks Werkersbeleid Sint Maarten” - voltooid.  

 

Nieuwe Wetboek van Strafrecht 

In deze notitie is geanticipeerd op het feit dat op korte termijn zal het nieuwe Wetboek van Strafrecht geldend recht 

zijn. In dit nieuwe wetboek – in Titel XIII Misdrijven tegen de zeden- is een nieuw artikel m.b.t. commerciële seks 

werk opgenomen; artikel 2:212.  

 

Dit artikel luidt als volgt: 

‘Hij die, zonder vergunning van de Minister van Justitie, van het opzettelijk teweegbrengen of bevorderen van 

seksuele omgang tegen betaling door anderen met derden een beroep of een gewoonte maakt, wordt gestraft met 

gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.’ 

 

Nieuwe voorwaarden tewerkstellingsvergunning 

De notitie omvat een gedetailleerd voorstel met betrekking tot de in het nieuwe “Commerciële Seks Werkers beleid” te 

hanteren voorwaarden gesteld voor het verkrijgen van een tewerkstellingsvergunning t.b.v. commerciële sekswerkers 

(animeermeisjes en danseressen).  

 

II. Nieuwe beleidsregels voor behandeling aanvraag  

          tewerkstellingsvergunning commerciële seks werker 

 

Inleiding 

Implementatie nieuwe beleid kost tijd 

Verwachting is, dat de verdere besluitvorming en (mogelijke) uitwerking  deze notitie nog geruime tijd zal duren. Te 

meer, nu de nieuwe voorwaarden op grond van aanwijzing 17 in een landsverordening dienen te worden verankerd. 

 

Daar komt bij, dat bovenstaande besluitvorming ook sterk afhankelijk is van de inwerkingtreding van het nieuwe 

Wetboek van Strafrecht.  

 

Voor wat betreft de uitvoering van de onderhavige nieuwe beleidsregels is het ook van belang dat de Minister van 

Justitie middels een lijst aangeeft welke reeds bestaande “Adult Entertainment Clubs” in aanmerking komen voor 
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tewerkstellingsvergunningen, of dit animeermeisjes en/of erotische danseressen betreft , en afsluitend, wat daarbij de 

te hanteren quota zijn (maximaal toegestane animeermeisjes en/of erotische danseressen). 

 

De Minister van VSA is van mening dat de urgentie van de implementatie van de nieuwe beleidsregels ook dient te 

worden gezien in het perspectief  van vrouwenhandel en gedwongen arbeid. Sint Maarten dient zich in te spannen om 

vrouwenhandel en gedwongen arbeid te voorkomen, en waar nodig te bestrijden. In dit verband wordt verwezen naar 

de inhoud en strekking van het meest recente TIP-report.     

 

Voorstel hanteren nieuwe beleidsregels 

Het is om deze reden dat de Minister van VSA van mening is dat – in afwachting van het komende nieuwe beleid met 

betrekking tot de tewerkstellingsvergunningen voor commerciële seks werkers - thans reeds nieuwe beleidsregels 

voor aanvragen van deze tewerkstellingsvergunningen dienen te worden gehanteerd. 

 

Wat behelzen deze nieuwe beleidsregels voor de behandeling van deze tewerkstellingsvergunningen? Deze vraag zal 

in het navolgende worden beantwoord. 

 

A. Nieuwe procedure tewerkstellingsvergunningen 

In het komende, nieuwe beleid wordt een tewerkstellingsvergunning uitsluitend verleend aan clubs c.q. bordelen en 

stripclubs die niet alleen beschikken over een exploitatievergunning van het Ministerie van Justitie, maar tevens 

voldoen aan de door de Minister van VSA te stellen voorwoorden m.b.t. het verkrijgen van een 

tewerkstellingsvergunning voor de commerciële seks werker. 

 

De exploitant is verplicht een tewerkstellingsvergunning aan te vragen bij de Minister van VSA, voor het laten 

verrichten van arbeid door een vreemdeling. 

 

De bevoegdheid tot het verlenen, weigeren, verlengen en intrekken van een tewerkstellingsvergunning voor 

commerciële seks werkers is door de Minister van VSA gemandateerd aan het Hoofd van de Dienst Arbeidszaken, en 

in het geval van diens afwezigheid, diens waarnemer(„Mandaatbesluit commerciële seks werk‟). 

 

De Dienst Arbeidszaken is verantwoordelijk voor de behandeling van tewerkstellingsvergunningsaanvragen en zal een 

separaat register bijhouden m.b.t. door clubs ingediende aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen voor 

commerciële seks werkers. 

  

De aanvraag voor een nieuwe tewerkstellingsvergunning wordt niet eerder in behandeling genomen, dan nadat is 

vastgesteld, dat degene die door de nieuwe commerciële seks werker wordt vervangen, ook daadwerkelijk het eiland 

heeft verlaten. 

 

Vaststelling geschiedt aan de hand van een fotokopie van het reisbiljet van de betreffende commerciële seks werker. 

De beheerder - de natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke leiding van een club – is 

verantwoordelijk voor de tijdige inzending van dit reisbiljet aan de Dienst Arbeidszaken, d.w.z. uiterlijk een week voor 

de vertrekdatum. 

 

B. Voorwaarden verkrijgen tewerkstellingsvergunning 

Ten aanzien van de tewerkstellingsvergunning gelden de navolgende voorwaarden: 

 Een tewerkstellingsvergunning is strikt persoons- en clubgebonden; 

 Het in artikel 8 („leeftijd‟) van het Uitvoeringsbesluit arbeid vreemdelingen bepaalde dat en 

tewerkstellingsvergunning wordt geweigerd indien de vreemdeling op de dag van de indiening van de 

aanvraag de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft bereikt is niet van toepassing op commerciële seks werkers;  

 Een tewerkstellingsvergunning voor een commerciële seks werker wordt geweigerd indien zij op de dag van 

indiening van de aanvraag de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt. 

 Genoemde leeftijd van 21 jaar is gebaseerd op een in de commissie bereikte consensus.  

 Aan de tewerkstellingsvergunning kan door de Minister van VSA voorwaarden worden opgelegd. 

 Voor de clubs wordt een tewerkstellingsvergunning vastgesteld voor een termijn van 6 maanden, gedurende 

welke commerciële seks werkers werkzaam kunnen zijn in hun club; 
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 Het huidig beleid kent zogenaamde quota, d.w.z. een maximaal aantal toegestane commerciële seks werkers 

per club; 

 Elke exploitant van een club is verplicht om de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning voor een nieuwe 

commerciële seks werker in te dienen bij de Dienst Arbeidszaken, tenminste 1 maand voordat de termijn van 

de bestaande tewerkstellingsvergunning is afgelopen; 

 Voor de exploitant gelden geen inspanningsvereisten met betrekking tot het werven op de lokale arbeidsmarkt, 

zoals bijvoorbeeld het plaatsen van advertenties;  

 Voor de exploitant geldt ook niet het vereiste dat de beschikbaarheid van een arbeidsplaats – i.c. die van een 

commerciële seks werker -tenminste vijf weken voor het indienen van de aanvraag aan de 

vergunningverlenende instantie dient te worden vermeld; 

 Voor de behandeling van de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning dient de exploitant aan de Dienst 

Arbeidszaken een bedrag ad NAf 1.600, - te voldoen. 

 Bij de indiening van de aanvraag dient de exploitant de navolgende documenten van de betreffende 

commerciële seks werker aan de Dienst Arbeidszaken te overleggen: 

 Een (recente) pasfoto; 

 Een fotokopie van het (geldige) paspoort;  

 Gelet op de aard van het beroep; een medische verklaring van het land van herkomst; 

 Gelet op de aard van het beroep; een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

(6 maanden) met de club; zowel in het Engels als in de betreffende  moedertaal; 

 Een door de exploitant afgesloten medische verzekering voor de commerciële seks werker. 

 Een bewijs dat de exploitant de van overheidswege verschuldigde sociale premies en loonbelasting voldoet. 

 Tevens dient de commerciële seks werker  een medische keuring door een bij het SGZ aangewezen arts te 

ondergaan; 

 De Dienst Arbeidszaken registreert vervolgens de aanvraag en geeft binnen twee week een 

tewerkstellingsvergunning af; 

 De beschikking, houdende een toekenning, dan wel een weigering van de tewerkstellingsvergunning, wordt 

per fax of per e-mail aan de werkgever verzonden. In uitzonderlijke gevallen wordt de beschikking per 

aangetekende post verzonden of persoonlijk aan de werkgever uitgereikt. In geval van uitreiking in persoon 

dient de werkgever voor ontvangst te tekenen. 

Aanbeveling is, de nadere besluitvorming en uitvoering m.b.t. de aanvragen voor “commerciële seks werkers” te 

mandateren aan het Hoofd van de Dienst Arbeidszaken. 

 

C. Intrekking tewerkstellingsvergunning 

Een tewerkstellingsvergunning wordt geweigerd en/of ingetrokken in het geval: 
 er aanwijzingen zijn dat er in de club sprake is van onvrijwillige en/of illegale arbeid c.q. werkzaamheden door 

een commerciële seks werker; 

 een commerciële seks werker te werk wordt gesteld die jonger is dan 21 jaar; 

 er door de club in strijd wordt gehandeld met het onderhavige beleid en/of de onderhavige richtlijnen; 

 de verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig zijn dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn 

genomen indien bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend zouden zijn geweest; 

 

Naast bovenstaande beleidsuitgangspunten en voorwaarden m.b.t. de tewerkstellingsvergunning zal er uitvoering 

dienen te worden gegeven aan de hieronder genoemde aandachtspunten c.q. activiteiten.   

 

3. Follow up; (1) synchronisatie(werk)processen Justitie en VSA &  
    (2) Consultatie stakeholders (eigenaren „Adult Entertainment  
    Clubs‟) 
Consultatie clubeigenaren 

Een consultatieronde met de eigenaren van de clubs is gewenst en noodzakelijk. Dit houdt niet in, dat de overheid de 
clubeigenaren om toestemming tot de implementatie van een nieuw beleid m.b.t. de tewerkstellingsvergunning voor 

commerciële seks werkers zal vragen. Wel is het van belang hen goed te informeren over het voor ogen staande 
beleid , en hen in de gelegenheid te stellen hier op te reageren. Dat getuigt van goed, behoorlijk bestuur. 
Ook kan het zo zijn, dat de clubeigenaren goede argumenten naar voren brengen die er toe moeten, kunnen leiden 
dat het beoogde beleid dient te worden aangepast.  
Tevens kunnen er door de interdepartementale commissie belangrijke onderwerpen, issues over het hoofd zijn gezien. 
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Afstemming (werkprocessen IGD en Dienst Arbeidszaken 
Afsluitend, een goede afstemming tussen de Immigratie- en Grensbewakingsdienst (IGD) – belast met de behandeling 

van aanvragen voor een verblijfsvergunning – en de Dienst Arbeidszaken – belast met de behandeling van aanvragen 
voor tewerkstellingsvergunningen - is evident. Daar zal door beide departementen zorgvuldig invulling aan dienen te 
worden gegeven. 
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No. 2014/0836 

 

 

 

 
LANDSBESLUIT 

Van de 15de mei 2014, no. LB-14/0305 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 
 

Op voordracht van de Minister van Justitie; 
 
Overwegende: 

dat het vanwege het vertrek van de rechter in ambtenarenzaken en enkele rechters-plaatsvervanger in 
ambtenarenzaken van Sint Maarten en het door hen verzochte ontslag, alsmede vanwege het defungeren als lid van 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van enkele plaatsvervangende leden van de Raad van beroep in 
ambtenarenzaken van Sint Maarten en het door hen verzochte ontslag wenselijk en noodzakelijk is dat wordt voorzien 
in deze vacatures; 

 

Gelet op: 
 
de artikelen 9 en 19 van de Regeling Ambtenarenrechtspraak; 

 
 

BESLUIT:  
 

 
Artikel 1 

 

De volgende personen worden onder dankzegging voor de bewezen diensten ontslag verleend: 

a. met ingang van 1 augustus 2013: 

- mr. R.W.J. van Veen, als rechter in ambtenarenzaken;  

- mr. M.T. Paulides, als rechter-plaatsvervanger in ambtenarenzaken; 

- mr. H.E. de Boer, als rechter-plaatsvervanger in ambtenarenzaken; 

- mr. C.F. Mewe, als rechter-plaatsvervanger in ambtenarenzaken; 

- mr. I.K. van Acker, als rechter-plaatsvervanger in ambtenarenzaken; 

- mr. F.G.M. Spreuwenberg, als plaatsvervangend lid van de Raad van beroep in ambtenarenzaken; 

- mr. drs. F.J.P. Lock, als plaatsvervangend lid van de Raad van beroep in ambtenarenzaken; 

b. met ingang van 1 april 2014: 

- mr. J.P. de Haan, als rechter-plaatsvervanger in ambtenarenzaken; 

c. met ingang van 1 augustus 2014: 

- mr. J.Th. Drop, als rechter-plaatsvervanger in ambtenarenzaken; 

 

Artikel 2 

 

De volgende personen worden voor de duur van zes jaren benoemd: 

a. met ingang van 1 augustus 2013: 

- mr. K. Mans, tot rechter in ambtenarenzaken; 

b. met ingang van 1 augustus 2014: 

- mr. L.C. Hoefdraad, tot plaatsvervangend lid van de Raad van beroep in ambtenarenzaken. 
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Artikel 3 

 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Landscourant waarin het 
wordt geplaatst en werkt wat betreft de artikelen 1, onderdeel a, en 2, onderdeel a, terug tot en met 1 augustus 2013 
en wat betreft artikel 1, onderdeel b, terug tot en met 1 april 2014. 

 
Dit landsbesluit zal in de Landscourant worden geplaatst. 

 
 
 

 

 
    Philipsburg, vijftiende mei 2014 
    De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 
 
De Minister van Justitie  
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No. 236-14/JUS 

 
 
 

 

 

 
 

 

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van politie 
 

 
Gelet op: 
 

- Artikel 10 van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 

- art 16, lid 1, van de Rijkswet Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de openbare 

lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1 
 

De medewerkers werkzaam bij de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied, steunpunt 
Sint Maarten, genoemd in de bijlage bij dit besluit (hierna te noemen: de medewerkers), worden aangesteld als 
buitengewoon agenten van politie en beschikken over toezichthoudende en opsporingsbevoegdheden die nodig zijn 
voor de goede uitoefening van de taken van de Kustwacht. 
 

Artikel 2 
 

Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewone agenten, bedoeld 
in artikel 1, werkzaam zijn, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over: 
a. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt van de 

bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie; 
b. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agenten van politie en de aard van die klachten. 
 

Artikel 3 
 
 

Dit besluit treedt per direct in werking en is geldig tot 4 juli 2017. 
 

Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst 
 

 
Philipsburg, vierde juli 2014  
De Minister van Justitie, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn 

getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of 

een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie. 
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Bijlage bij ministeriele beschikking van 4 juli 2014, nr. 236-14/JUS 
 

Lijst van personen, werkzaam bij de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied, 
steunpunt Sint Maarten, die zijn aangesteld als buitengewoon agent van politie: 
  
1°    Carmen L. Milliard; 
2°    Xiomara N. Page;  
3°    Jovani L. Margarita; 

4°    Joel Toney; 
5°    Charvy L. Thomas; 
6°    Olblik I.E. Ellis; 
7°    Khaniesa E. Connor; 
8°    Richeline Arrindell.; 
9°    Alan M. Schet.   
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No. 246-14/JUS 

 

 
 

 
 

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van politie 
 
Gelet op: 

Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna aangeduid 
als: Rijkswet Politie). 

 

BESLUIT: 
 
 

Artikel 1 
 

Jacqueline G. Peterson, geboren op 16 oktober 1966 te Saint Martin, werkzaam bij de Dienst Statistiek van het 
ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie (TEZVT), wordt voor de duur van drie 

jaar aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 
en 7, van de Rijkswet Politie. 

 

Artikel 2 
 

De buitengewoon agent, bedoeld in artikel 1, beschikt over toezichthoudende en opsporingsbevoegdheden zoals 
weergegeven in de regelgeving die in de bijlage bij dit besluit worden genoemd.  

 
Artikel 3 

 
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon agent, bedoeld in 
artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over: 
c. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt van de 

bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie; 
d. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard van die klachten. 

 

Artikel 4 
 
Dit besluit treedt per direct in werking en is geldig tot 4 juli 2017. 
 

 
Dit besluit wordt met de bijlage in de Landscourant geplaatst. 
 
 
Philipsburg vierde juli 2014  
De Minister van Justitie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn 

getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of 

een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie. 
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BIJLAGE als bedoeld in artikel 1 van het Besluit van de Minister van Justitie van 4 juli 
2014, No. 246-14/JUS. 
 

Overzicht van de regelgeving, bedoeld in artikel 2 van het besluit: 
 

1°    De Statistieklandsverordening; 

2°    Landsbesluit sociaal-economische statistieken. 
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Overzicht wetgeving 2014 

 
  De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig te maken 
  bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond van artikel 127, 
  derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Algemene 
  Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht 

  van: 
  1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van de 
      Ombudsman nog niet is verstreken; 
  2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 
  3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 

 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

Beoogde datum  

inwerkingtreding 

- - - - 

 
 
2 
 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

AB 2014, no. 40 Regeling nr. 2014/923 van de 
Minister van Financiën van de 20ste 

mei 2014, tot wijziging van de 
Regeling nummerplaten 2014 in 
verband met het uitbreiden van de 
nummerreeksen van enkele 
categorieën motorrijtuigen 

20 mei 2014 2 juli 2014 

 

 

 

3 
 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

- - - 


