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AANKONDIGING 

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

van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Lionel Scott deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan PARADISE 
SERVER PARK N.V. voorheen wonende te C.A. 
CANNEGIETER STREET # 46, 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, 
Lionel Scott, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

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

Maarten. Bij exploot van 14 mei 2014, waarvan een 
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,  

Lionel Scott deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
ALVARADO SANTANA, MARIA DEL CARMEN  
voorheen wonende te ROBERTS' DRIVE # 30 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, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot 
van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Lionel Scott deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan DIR: 
CHANDRUBHAN GULRAJANI MURARI & BHAVNA 
ENTERPRISES N.V.  voorheen wonende te LONGWAAL 

ROAD 1-J, PHILIPSBURG thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 februari 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot 
van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Lionel Scott deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan MAHINE 

N.V., HERITAGE N.V. voorheen wonende te 

FRONTSTRRET # 10, 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, 
Lionel Scott, 
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, Lionel Scott deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ISLAND 
DECOR CONTRACTORS N.V. voorheen wonende te BILLY 

FOLLY ROAD # 37. PELICAN KEYS thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
27 maart 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploot van 14 mei 2014, waarvan  
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,  
Lionel Scott deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
PIERRE-LOUIS, THEODORA DBA AS HAIR SALON 

voorheen wonende te WELFARE ROAD # 37, 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, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

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

verzoek van de Ontvanger, aan PEGUERO YOBITO  

voorheen wonende te AARON JACOBS' DRIVE # 15 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 13 maart 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

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

TRILOBO N.V. DBA AS SPARKLING GEMS  
voorheen wonende te PRINCESS JULIANA INT'L 
AIRPORT, SIMPSON BAY 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, 
Lionel Scott, 
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 exploot 
van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Lionel Scott deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ARRINDELL, 
JACOBS EBENEZER voorheen wonende te REWARD 
ROAD # 9, SOUTH REWARD, ST. MAARTEN, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 20 februari 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot 
van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Lionel Scott deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan CLAUDE 
HERNSO  voorheen wonende te SUCKERGARDEN ROAD 

# 7, 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, 
Lionel Scott, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot 
van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Lionel Scott deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ATILDO 
SEVERINO voorheen wonende te LILY'S ROAD # 35  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 20 februari 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Lionel Scott, 

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,  
Lionel Scott deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
SIMPSON BAY ART GALLERY N.V. voorheen  

wonende te AIRPORT ROAD # 130 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, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

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

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  

N.K. INTERNATIONAL N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET# 38, 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, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

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

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
ESTHETEK N.V.  voorheen wonende te  
FRONTSTRRET # 5 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, 
Lionel Scott, 
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 exploot 
van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Lionel Scott deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan NORTHEAST 
COMPANY LTD voorheen wonende te FRONTSTREET # 
6, SUITE 2-B 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, 

Lionel Scott, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot 
van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Lionel Scott deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan TOURNESOL 
N.V. voorheen wonende te FRONTSTREET # 7, 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, 
Lionel Scott, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Lionel Scott deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan NIMER 
ENTERPRISES N.V.  voorheen wonende te BACKSTREET 
# 62 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, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploot van 14 mei 2014, waarvan  
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,  
Lionel Scott deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
OPAL BEAUTY NV voorheen wonende te  

BACK STREET # 45, 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, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

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

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

ANGELROSE NV voorheen wonende te C.A 
CANNEGIETER STREET Z/N  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, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

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

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
OOSRINGH STAALBOUW B.V. voorheen wonende  
te AIRPORT ROAD Z/N, SIMPSONBAY 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, 
Lionel Scott, 
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 exploot 
van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Lionel Scott deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan SWAPNA 
N.V. DBA AS SM GRACE voorheen wonende te 
FRONTSTREET # 16, 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, 

Lionel Scott, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot 
van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Lionel Scott deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan MONET N.V., 
DBA AS LINEN GALORE  voorheen wonende te FRONT 

STREET # Z/N thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 februari 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Lionel Scott, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot 
van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Lionel Scott deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ELITE YACHT 
SERVICES N.V. voorheen wonende te SIMPSON BAY 
ROAD PLAZA DEL LAGOS Z/N  thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13 
maart 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Lionel Scott, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploot van 14 mei 2014, waarvan  
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  
Lionel Scott deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
HEYNIGEN VAN, CLAUDE HENRI voorheen  

wonende te RHINE ROAD # 306 thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 13 maart 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

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

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan EL 

POOQUE LLC voorheen wonende te RHINE ROAD 
VILLA AGUA VUE PORTO Z/N LOWLANDS 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, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Lionel Scott deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
TOAZ 1 VILLA LTD voorheen wonende te SHORE 
POINT, CUPECOY NIGER DRIVE Z/N, 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, 
Lionel Scott, 

Deurwaarder der belastingen 



  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2014,  nummer 11, 2 juni 2014 pagina 6 

 

 
AANKONDIGING 

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot 
van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Lionel Scott deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ONIONS 
BOUCHARDS & MC CULLOCH N.V. voorheen wonende te 
FRONSTREET # 6,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, 

Lionel Scott, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

van 14 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Lionel Scott deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan VINCENT, 
SUDERNOR  voorheen wonende te ALGIERS DRIVE 
LANE -1 # 5 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, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Lionel Scott deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan SUN PEARL 
N.V. voorheen wonende te FRONTSTREET # 8 UNIT - 5  
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, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploot van 14 mei 2014, waarvan  
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  
Lionel Scott deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
LOWLAND MARINE & OFFSHORE N.V. voorheen 

wonende te WELFARE ROAD # 16 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, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

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

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

SOUALIGA INSURANCE SERVICES N.V.  
voorheen wonende te CH. E.W. VOGES 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, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  
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OPROEPING 

 

Bij exploot van 28 mei 2014, afschrift waarvan is gelaten 

aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik, Solange M. Apon, 
deurwaarder voor burgelijke zaken bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg, zittingsplaats Saba, kantoourhoudende op St. 
Maarten, alhier. Opgeroepen: de erfenamen van wijlen 
Susan Simmons, Ann Simmons, Meres L. Simmons & 
Edward James Simmons, zonder bekende adres op Saba 
en in het koninkrijk om op dinsdag, 12 augustus 2014 te 

09:00 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste 
aanleg op Saba, ten Raadhuize te The Bottom te 
verschijnen, om op de vordering van Carmen Simmons & 
Osmar Ralph Simmons, gedomicilieerd ten kantore van 
mr. Reynolds Groeneveldt, gevestigd op St. Maarten, 
alhier, te antwoorden. (AR 06/14) 

 

De deurwaarder, 
S.M. Apon 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

.  
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploot van 15 mei 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  
WILLIAMS JAQUELINE voorheen wonende te 

BOULANGER ROAD # 48, REWARD 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, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 30-Apr-14 31-Mar-14 Liabilities 30-Apr-14 31-Mar-14

Claims on nonresidents 3,341.2 33.1 Liabilities to nonresidents 603.2 8.9

Gold 969.6 -2.4 Deposits of nonresidents in foreign currency 603.2 8.9

Official reserves 2,295.1 45.4

Securities and loans 76.6 -9.9

Domestic assets 521.4 32.4 Domestic liabilities 2,365.3 57.8

Currency in circulation 419.0 24.4

Claims on the government 0.4 0.0 Government deposits 298.4 -15.6

Government paper in portfolio 0.4 0.0 Government of Curacao 94.1 -18.3

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 0.1 0.0

Other 0.0 0.0 Former Central Government 78.6 2.7

Government agencies and institutions 125.7 0.0

Claims on deposit money banks 29.0 27.6 Liabilities to deposit money banks 1,351.7 40.2

Current account balances 29.0 27.6 Current account balances 217.7 40.8

Certificates of Deposit 42.5 -7.5

Required reserves 1,091.4 6.9

Claims on other sectors 492.0 4.8 Liabilities to other sectors 296.1 8.9

Other assets 492.0 4.8 Deposits of other residents 199.2 7.3

Other liabilities 96.9 1.5

Capital and reserves 894.2 -1.2

Total assets 3,862.6 65.5 Total liabilities 3,862.6       65.5

 April 2014
(millions of NAf.)

Condensed Balance Sheet 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

 In April 2014, the Bank’s monetary policy continued to be directed at a tightening of the money market. 
 Initially, the Bank tried to mop up excess liquidity through the auctioning of a higher amount of certificates of 
 deposit (CDs). However, due to a shortfall in subscriptions, the amount of outstanding CDs dropped by 
 NAf.7.5 million. Meanwhile, the Bank maintained the percentage of the reserve requirement at 17.50%. 

 Nevertheless, the outstanding amount of required reserves increased by NAf.6.9 million, due to a rise in the 
 domestic liabilities of the commercial banks. 
 Base money1 rose by NAf.65.2 million in April 2014, reflecting an increase in the current account balances of 
 the commercial banks (NAf.40.8 million) and in the currency in circulation (NAf.24.4 million). The latter is 
 attributable mainly to the higher demand for cash by the public during the holidays in April. The growth in the 
 current account balances of the commercial banks was caused primarily by the net sale of foreign exchange to 

 the Bank. These transactions are also reflected by the increase in the item “Official reserves” (NAf.45.4 

 million) at the assets side of the balance sheet. The growth in the current account balances of the commercial 
 banks was mitigated by the purchase of securities from the Bank’s portfolio. This purchase explains also the 
 decline by NAf.9.9 million in the item “Securities and loans” at the assets side of the balance sheet.  
 Furthermore, the item “Liabilities to other sectors” rose by NAf.8.9 million. This rise was caused by an 
 increase of NAf.7.3 million in the item “Deposits of other residents,” due mainly to a transfer from USONA’s2 
 account at a commercial bank towards its account at the Bank. In addition, the Bank provided short-term 

 liquidity to a commercial bank during the month of April 2014, reflected by a rise in the item “Claims on 
 deposit money banks” by NAf.27.6 million.The item “Liabilities to nonresidents” increased by NAf.8.9 million, 
 due largely to an increase in the deposits of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) at 
 the Bank related to interest payments on debt securities issued by the governments of Curaçao and Sint 
 Maarten that are held by the Dutch State. This increase was mitigated, however, by transactions carried out 
 by a commercial bank in Bonaire from its account with the Bank.  
 Finally, the net position of the government with the Bank worsened by NAf.15.6 million, due mainly to the 

 aforementioned interest payments by the government of Curaçao to the Dutch State.  

 
Willemstad, May 28, 2014 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

                                                 
1
 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 

2
 USONA is the foundation that approves and funds development projects in Curaçao and Sint Maarten. 
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No. 2014/989 

 

 

LANDSBESLUIT  
 

VAN DE 2de JUNI 2014, no. LB-14/0329 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
 
In overweging genomen hebbende: 
 
- dat artikel 17 van de Kiesverordening bepaalt dat de leden en plaatsvervangende leden van het centraal stembureau 
bij met redenen omkleed landsbesluit op voorstel van de benoemingscommissie worden ontslagen naar aanleiding van 
de in dat artikel genoemde gronden; 

- dat zowel mevrouw Ligia Stella als mevrouw Ilja Beentjes een ontslagverzoek hebben ingediend; 
- dat de heer V.H. Cornelius de Weever op 20 januari 1944 de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt en dat derhalve 
aan hem ontslag dient te worden verleend; 
- dat de heer L.L. Duzanson is benoemd als lid van de Raad van Advies en derhalve aan hem ontslag dient te worden 
verleend; 
- dat het de benoemingscommissie niet is gebleken dat de heer Clarence Richardson, geboren op 8 februari 1949, (die 

evenals de andere zittende leden bij Landsbesluit nr. 7/10 van 3 november 2010 voor de duur van zeven jaar is 
benoemd) ontslag heeft verzocht; 
- dat de benoemingscommissie er vanuit gaat dat er voor hem geen opvolger hoeft te komen; 
- dat voormalig lid Leroy Brooks, geboren op 24 november 1955, reeds is ontslagen en vervangen door de heer Jason 
Rogers, geboren op 9 september 1978; 
- dat zittend plaatsvervangend lid mevrouw Cindy Marica zal worden benoemd als lid; 
- dat aan haar derhalve geen ontslag hoeft te worden verleend; 

 
Gelet op:  
 
- artikel 17 van de Kiesverordening; 
 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 
Artikel 1 
 
De hiernavolgende personen als leden van het Centraal Stembureau ontslag te verlenen: 
 

a. mevrouw Ligia M. Stella, geboren op 25 september 1960; 
b. mevrouw Ilja Beentjes, geboren op 9 december 1978; 
c. de heer V.H. Cornelius de Weever, geboren 20 januari 1944; 
d. de heer L.L. Duzanson, geboren op 16 november 1948. 

 
Artikel 2  
 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na datum van ondertekening. 
 

 
 
  Philipsburg, tweede mei 2014 
   De Gouverneur van Sint Maarten  
Tweede juni 2014 

De Minister van Algemene Zake 
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No. 2014/898 

 

 
LANDSBESLUIT  

 
   VAN DE 2de JUNI, no. LB-14/0310 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
 
 In overweging genomen hebbende: 
 

 - dat artikel 12, eerste lid, van de Kiesverordening bepaalt dat er een Centraal Stembureau is; 
 - dat artikel 12, derde lid, van de Kiesverordening bepaalt dat de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter 
 en de leden en plaatsvervangende leden op basis van deskundigheid en ervaring, op voordracht van de 
 benoemingscommissie, bij landsbesluit worden benoemd; 
 - dat de benoemingscommissie als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Kiesverordening zich heeft beraden 
 over geschikte kandidaten voor benoeming in het Centraal Stembureau, waarbij enerzijds de wettelijke 
 benoemingsvereisten in acht zijn genomen en anderzijds is geoordeeld over relevante deskundigheid en 

 ervaring; 
 - dat het de benoemingscommissie niet is gebleken dat de heer Clarence Richardson, geboren op 8 februari 
 1949, (die evenals de andere zittende leden bij Landsbesluit nr. 7/10 van 3 november 2010 voor de duur van 
 zeven jaar is benoemd) ontslag heeft verzocht; 
 - dat de benoemingscommissie er vanuit gaat dat er voor hem geen opvolger hoeft te komen; 
 - dat zulks betekent dat thans in zes vacatures dient te worden voorzien; 

 
     Gelet op:  
 
     - artikel 12, derde lid, van de Kiesverordening; 
 

 

HEEFT BESLOTEN: 
 

  Artikel 1 
 
  De hiernavolgende personen worden in het Centraal Stembureau benoemd: 

e. de heer Jason J. Rogers, geboren op 9 september 1978, tot voorzitter; 
f. de heer Willem van Asselt, geboren op 25 december 1976, tot plaatsvervangend  voorzitter; 

g. mevrouw Cindy Marica, geboren 29 juli 1977, tot lid; 
h. de heer Maarten Le Poole, geboren op 26 juli 1959, tot lid; 
i. mevrouw Migdala Artsen-Clarinda, geboren op 2 januari 1982, tot plaatsvervangend lid; en, 
j. mevrouw Khalilah S. Peters, geboren op 22 november 1981, tot plaatsvervangend lid. 

 
  Artikel 2  
 

  Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van ondertekening. 
 

 Philipsburg, tweede juni 2014 
 De Gouverneur van Sint Maarten  
 
Tweede juni 2014 

Minister van Algemene Zaken  
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No. 2014/576 

 

 

LANDSBESLUIT  
 

   VAN DE 22ste APRIL 2014, no. LB-14/0262 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
 

  
 

Overwegende:  

- de brief de dato 20 februari 2014 afkomstig van de Sociaal Economische Raad; 

 

 

Gelet op: 

 

- artikelen 3, 8 en 10 van de Landsverordening Sociaal Economische Raad; 
  

HEEFT BESLOTEN 

 

Enig Artikel 

 

Dhr. Arthur Bute, geboren op 28 november 1960 te Curaçao, als voorzitter te benoemen in de Sociaal 

Economische Raad met ingang van 20 februari 2014 tot 1 mei 2014.  

 

 

 

 

Philipsburg, tweeëntwintigste april 2014    

De Gouverneur van Sint Maarten 

   

 

 

De Minister van Algemene Zaken 

 

 

 

 
Afschrift van dit landsbesluit wordt gezonden aan: 

 De Algemene Rekenkamer; 

 De afdeling Financiën; 

 De  desbetreffende afdelingen; 

 Het Sociaal Economische Raad; 

 Belanghebbende(n) 
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No. 2014/838 

 
 

LANDSBESLUIT  
 

   VAN DE 21ste MEI 2014, no. LB-14/0307 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
 

  
 
  Gelet op:   

- artikelen 3, 4 en 12 van de Landsverordening Sociaal Economische Raad. 

    

HEEFT BESLOTEN 

Artikel 1 

  De volgende personen als leden en plaatsvervangende leden van de Sociaal Economische Raad te benoemen voor de 
  zittingsperiode  
  2014-2017.  
 

  Organisatie   Leden:    Plv. Leden: 
  UFA:    Bienvenido C. Richardson  Alberto Bute 
 
  WIFOL:   Theophilus Thompson             Shirley Pantophlet-Gregoria 
 
  WICSU:   William A. Reed             Aurillio Baly 

 
  Kamer van Koophandel: Stanley Lint            Ajay Rawtani 
     Eustaquio S. Richardson    

 
  SHTA:    Evelyn Henriquez-Dijkhoffz       Peter van Dort  
          Robbie Ferron  

 
  Deskundigen:   Oldine Byson-Pantophlet Mandy Daal-Offringa 
     Dwight Williams    Linda Richardson 
    Elaine Gumbs-Vlaun  Damien Richardson 

 
Artikel 2 

 

  Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot 1 mei 2014. 
 
  Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst, 

 

 
 Philipsburg, eenentwintigste mei 2014 
 De Gouverneur van Sint Maarten  
 

 Tweeëntwintigste mei 2014 
 Minister van Algemene Zaken  
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Beschikking nummer: 7/2014 
Datum: 6 juni 2014  

 
 
 

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, 
 

Gelezen: 
het verzoek van de politieke partij The National Alliance van 27 mei 2014 tot registratie van The National Alliance; 

 
Overwegende: 
dat er geen bezwaar bestaat tegen voldoening aan het verzoek tot registratie; 
 
Gelet op: 
de artikelen 19 en 24 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen; 

 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
Artikel  1 

De politieke partij The National Alliance wordt geregistreerd in het register van politieke partijen, bedoeld in artikel 

14, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen. 
 
Artikel 2 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Landscourant waarin zij is 
geplaatst en werkt terug tot en met 6 juni 2014. 
 
Artikel 3 

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Landscourant en een of meer dagbladen. 
 
   

Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan: 
- De Minister van Algemene Zaken 

- De Algemene Rekenkamer 

- Het Centraal Stembureau 

- The National Alliance 

 
Sint Maarten, 6 juni 2014  
 

 
B.G. Hofman    G.C. Richardson-Nicolaas  L.A. Richardson 
Voorzitter    lid     lid 
 
 
 

 

 

Een belanghebbende kan op grond van artikel 25 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen uiterlijk op de    

  zesde dag na de dagtekening van de Landscourant waarin deze beschikking is geplaatst, tegen deze beschikking beroep instellen bij  

  het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 

 
  Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  

  Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 
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                                  Email: info@ecsxm.org 

 
 
  Beschikking nummer: 8/2014 
  Datum: 6 juni 2014  
 
 

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, 

 
 

  Gelezen: 
  het verzoek van de politieke partij The National Alliance van 27 mei 2014 tot registratie van de aanduiding NA als   
  aanduiding die geplaatst zal worden boven de door de politieke partij in te dienen lijst van kandidaten; 
 
  Overwegende: 

  dat er geen bezwaar bestaat tegen voldoening aan het verzoek tot registratie van de aanduiding; 
 
  Gelet op: 
  de artikelen 19 en 24 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen; 
 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

  Artikel  1 
  De aanduiding NA wordt geregistreerd in het register van aanduidingen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de 
  Landsverordening registratie en financiën politieke partijen, als de aanduiding die zal worden geplaatst boven de  
  door de politieke partij The National Alliance  in te dienen lijst van kandidaten. 

 
  Artikel 2 
  Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Landscourant waarin zij is   
  geplaatst en werkt terug tot en met 6 juni 2014. 
 
  Artikel 3 
  Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Landscourant en een of meer dagbladen. 

 
  Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan: 

- De Minister van Algemene Zaken 

- De Algemene Rekenkamer 

- Het Centraal Stembureau 

- The National Alliance 

 
  Sint Maarten, 6 juni 2014  
 

 
 
 
  B.G. Hofman    G.C. Richardson-Nicolaas  L.A. Richardson 
  Voorzitter    lid     lid 

 

 
  Een belanghebbende kan op grond van artikel 25 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen uiterlijk op de   

  zesde dag na de dagtekening van de Landscourant waarin deze beschikking is geplaatst, tegen deze beschikking beroep instellen bij  

het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 

 
 Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  

 Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 
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                                  Email: info@ecsxm.org 

 
 
Beschikking nummer: 9/2014 
Datum: 6 juni 2014  
 
 

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, 
 
Gelezen: 

het verzoek van de politieke partij United St. Maarten Party van 27 mei 2014 tot registratie van United St. Maarten 
Party; 
 
Overwegende: 

dat er geen bezwaar bestaat tegen voldoening aan het verzoek tot registratie; 
 
Gelet op: 
de artikelen 19 en 24 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen; 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 

 
Artikel  1 
De politieke partij United St. Maarten Party wordt geregistreerd in het register van politieke partijen, bedoeld in artikel 

14, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen. 
 
Artikel 2 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Landscourant waarin zij is 
geplaatst en werkt terug tot en met 6 juni 2014. 
 
Artikel 3 
Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Landscourant en een of meer dagbladen. 
 
 

Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan: 
- De Minister van Algemene Zaken 

- De Algemene Rekenkamer 

- Het Centraal Stembureau 

- United St. Maarten Party 

 
Sint Maarten, 6 juni 2014  
 
 

 
B.G. Hofman    G.C. Richardson-Nicolaas  L.A. Richardson 
Voorzitter    lid     lid 

 

 
 

  Een belanghebbende kan op grond van artikel 25 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen uiterlijk op de   

  zesde dag na de dagtekening van de Landscourant waarin deze beschikking is geplaatst, tegen deze beschikking beroep instellen bij  

  het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
 

  Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  

  Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 
                                  Email: info@ecsxm.org 
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Beschikking nummer: 10/2014 
Datum: 6 juni 2014  

 
 

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, 
 
  Gelezen: 
  het verzoek van de politieke partij United St. Maarten Party van 27 mei 2014 tot registratie van de aanduiding US  

  Party als aanduiding die geplaatst zal worden boven de door de politieke partij in te dienen lijst van kandidaten; 

 
  Overwegende: 
  dat er geen bezwaar bestaat tegen voldoening aan het verzoek tot registratie van de aanduiding; 
 
  Gelet op: 
  de artikelen 19 en 24 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen; 

 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
  Artikel  1 
  De aanduiding US Party wordt geregistreerd in het register van aanduidingen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van   

  de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen, als de aanduiding die zal worden geplaatst boven de 
  door de politieke partij United St. Maarten Party  in te dienen lijst van kandidaten. 
 
  Artikel 2 
  Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Landscourant waarin zij is   
  geplaatst en werkt terug tot en met 6 juni 2014. 
 

  Artikel 3 
  Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Landscourant en een of meer dagbladen. 
 
 
  Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan: 

- De Minister van Algemene Zaken 

- De Algemene Rekenkamer 

- Het Centraal Stembureau 

- United St. Maarten Party 

 
 
  Sint Maarten, 6 juni 2014  
 
 
 

 
  B.G. Hofman    G.C. Richardson-Nicolaas  L.A. Richardson 
  Voorzitter    lid     lid 

 
    Een belanghebbende kan op grond van artikel 25 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen uiterlijk op de 

    zesde dag na de dagtekening van de Landscourant waarin deze beschikking is geplaatst, tegen deze beschikking beroep instellen bij 

   het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
 

   Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  

   Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 
                                  Email: info@ecsxm.org 
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Beschikking nummer: 11/2014 
Datum: 9 juni 2014  

 
 

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, 
 
Gelezen: 
het verzoek van de politieke partij Concordia Political Alliance Association van 28 mei 2014 tot registratie van 

Concordia Political Alliance Association; 

 
Overwegende: 
dat er geen bezwaar bestaat tegen voldoening aan het verzoek tot registratie; 
 
Gelet op: 
de artikelen 19 en 24 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen; 

 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
Artikel  1 
De politieke partij Concordia Political Alliance Association wordt geregistreerd in het register van politieke partijen, 
bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen. 

 
Artikel 2 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Landscourant waarin zij is 
geplaatst en werkt terug tot en met 9 juni 2014. 
 
Artikel 3 
Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Landscourant en een of meer dagbladen. 

 
 
Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan: 

- De Minister van Algemene Zaken 

- De Algemene Rekenkamer 

- Het Centraal Stembureau 

- Concordia Political Alliance Association 

 

 
Sint Maarten, 9 juni 2014  
 
 
 
 
B.G. Hofman    G.C. Richardson-Nicolaas  L.A. Richardson 

Voorzitter    lid     lid 

 

 
  Een belanghebbende kan op grond van artikel 25 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen uiterlijk op de   

  zesde dag na de dagtekening van de Landscourant waarin deze beschikking is geplaatst, tegen deze beschikking beroep instellen bij   

 het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 

  
  Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  

  Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 
                                  Email: info@ecsxm.org 
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  Beschikking nummer: 12/2014 
  Datum: 9 juni 2014  
 

 
DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, 

 
  Gelezen: 
  het verzoek van de politieke partij Concordia Political Alliance Association van 28 mei 2014 tot registratie van de  

  aanduiding C.P.A. als aanduiding die geplaatst zal worden boven de door de politieke partij in te dienen lijst van 
  kandidaten; 

 
  Overwegende: 
  dat er geen bezwaar bestaat tegen voldoening aan het verzoek tot registratie van de aanduiding; 
 
  Gelet op: 
  de artikelen 19 en 24 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen; 

 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
  Artikel  1 
  De aanduiding C.P.A. wordt geregistreerd in het register van aanduidingen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de 

  Landsverordening registratie en financiën politieke partijen, als de aanduiding die zal worden geplaatst boven de 

  door de politieke partij Concordia Political Alliance Association in te dienen lijst van kandidaten. 
 
  Artikel 2 
  Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Landscourant waarin zij is   
  geplaatst en werkt terug tot en met 9 juni 2014. 
 
  Artikel 3 

  Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Landscourant en een of meer dagbladen. 
 
 
  Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan: 

- De Minister van Algemene Zaken 

- De Algemene Rekenkamer 

- Het Centraal Stembureau 

- Concordia Political Alliance Association 

  Sint Maarten, 9 juni 2014  
 
 
 
  B.G. Hofman    G.C. Richardson-Nicolaas  L.A. Richardson 
  Voorzitter    lid     lid 

 
 

  Een belanghebbende kan op grond van artikel 25 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen uiterlijk op de  

  zesde dag na de dagtekening van de Landscourant waarin deze beschikking is geplaatst, tegen deze beschikking beroep instellen bij  

 het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 

 
Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  
Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 

                                  Email: info@ecsxm.org 
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Decision No.: 7/2014 

Date: June 6, 2014  
 
 
 

THE ELECTORAL COUNCIL OF ST. MAARTEN, 
 

 

Having read: 
The application of the political party The National Alliance of May 27, 2014 for registration of The National Alliance; 
 
Considering: 
That there is no objection to comply with the application for registration; 
 

In view of: 
Articles 19 and 24 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties; 
 
 
 

HAS DECIDED: 
 

 
Article 1 
The political party The National Alliance shall be registered in the register of political parties, as referred to in Article 
14, par. 2 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties. 
 
Article 2 
This Decision shall enter into force on the day following the date of its publication in the National Gazette and shall be 

retroactive until June 6, 2014. 
 
Article 3 
This Decision shall be published in the National Gazette and in one or more local daily newspapers. 
 
 

Copies hereof to be forwarded to: 
 The Minister of General Affairs 

 The General Audit Chamber 

 The Central Voting Bureau 

 The National Alliance 

 
St. Maarten, June 6, 2014 
 
 

 
B.G. Hofman    G.C. Richardson-Nicolaas  L.A. Richardson 
Chairman    Member    Member 
 
 
  Based on Article 25 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties, an interested person may file an 

  appeal against this Decision with the Court in First Instance of no later than the sixth day following the date of publication of this  

  Decision in the National Gazette. 

 
  Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  
  Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 

                                  Email: info@ecsxm.org 
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  Decision No.: 8/2014 
  Date: June 6, 2014  
 

 
THE ELECTORAL COUNCIL OF ST. MAARTEN, 

 
  Having read: 
  The application of the political party The National Alliance of May 27, 2014 for registration of  the reference NA as   

  the reference that shall be placed above the list of candidates to be submitted by the aforementioned political party; 
 

  Considering: 
  That there is no objection to comply with the application for registration of the reference; 
 
  In view of: 
  Articles 19 and 24 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties; 
 

 
HAS DECIDED: 

 
  Article 1 
  The reference NA shall be registered in the register of references as referred to in Article 14, par. 2 of the National   
  Ordinance on Registration and Finances of Political Parties as the reference that shall be placed above the list of   

  candidates to be submitted by The National Alliance. 

 
  Article 2 
  This Decision shall enter into force on the day following the date of its publication in the National Gazette and shall 
  be retroactive until June 6, 2014. 
 
  Article 3 
  This Decision shall be published in the National Gazette and in one or more local daily newspapers. 

 
 
   Copies hereof to be forwarded to: 

 The Minister of General Affairs 
 The General Audit Chamber 
 The Central Voting Bureau 

 The National Alliance 
 

  St. Maarten, June 6, 2014 
 
 
 
 

  B.G. Hofman    G.C. Richardson-Nicolaas  L.A. Richardson 
  Chairman    Member    Member 

 
  Based on Article 25 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties, an interested person may file an  

  appeal against this Decision with the Court in First Instance of no later than the sixth day following the date of publication of this  

  Decision in the National Gazette. 
  

  Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  

  Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 
                                  Email: info@ecsxm.org 
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Decision No.: 9/2014 
Date: June 6, 2014  
 
 

THE ELECTORAL COUNCIL OF ST. MAARTEN, 

 
Having read: 
The application of the political party United St. Maarten Party of May 27, 2014 for registration of United St. Maarten 

Party; 
 
Considering: 
That there is no objection to comply with the application for registration; 

 
In view of: 
Articles 19 and 24 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties; 
 
 

HAS DECIDED: 
 

Article 1 
The political party United St. Maarten Party shall be registered in the register of political parties, as referred to in 
Article 14, par. 2 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties. 

 
Article 2 
This Decision shall enter into force on the day following the date of its publication in the National Gazette and shall be 

retroactive until June 6, 2014. 
 
Article 3 
This Decision shall be published in the National Gazette and in one or more local daily newspapers. 
 
 
 

Copies hereof to be forwarded to: 
 The Minister of General Affairs 

 The General Audit Chamber 

 The Central Voting Bureau 

 United St. Maarten Party 

 
St. Maarten, June 6, 2014 
 
 

 
 
B.G. Hofman    G.C. Richardson-Nicolaas  L.A. Richardson 
Chairman    Member    Member 
 
 

 

  Based on Article 25 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties, an interested person may file an  

  appeal against this Decision with the Court in First Instance of no later than the sixth day following the date of publication of this 

  Decision in the National Gazette. 

 
  Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  

  Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 

                                  Email: info@ecsxm.org 

mailto:info@ecsxm.org
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  Decision No.: 10/2014 
  Date: June 6, 2014  
 

 
THE ELECTORAL COUNCIL OF ST. MAARTEN, 

 
  Having read: 
  The application of the political party United St. Maarten Party of May 27, 2014 for registration of  the reference US 

  Party as the reference that shall be placed above the list of candidates to be submitted by the aforementioned 
  political party; 

 
  Considering: 
  That there is no objection to comply with the application for registration of the reference; 
 
  In view of: 
  Articles 19 and 24 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties; 

 
 

HAS DECIDED: 
 
  Article 1 
  The reference US Party shall be registered in the register of references as referred to in Article 14, par. 2 of the 

  National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties as the reference that shall be placed above the  

  list of candidates to be submitted by United St. Maarten Party. 
 
  Article 2 
  This Decision shall enter into force on the day following the date of its publication in the National Gazette and shall   
  be retroactive until June 6, 2014. 
 
  Article 3 

  This Decision shall be published in the National Gazette and in one or more local daily newspapers. 
 
 
  Copies hereof to be forwarded to: 

 The Minister of General Affairs 
 The General Audit Chamber 

 The Central Voting Bureau 
 United St. Maarten Party 

 
  St. Maarten, June 6, 2014 
 
 
 

 
  B.G. Hofman    G.C. Richardson-Nicolaas  L.A. Richardson 
  Chairman    Member    Member 
 
  Based on Article 25 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties, an interested person may file an 

  appeal against this Decision with the Court in First Instance of no later than the sixth day following the date of publication of this 

  Decision in the National Gazette. 
 
  Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  

  Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 

                                  Email: info@ecsxm.org 
 

mailto:info@ecsxm.org
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Decision No.: 11/2014 
Date: June 9, 2014  

 
THE ELECTORAL COUNCIL OF ST. MAARTEN, 

 
Having read: 
The application of the political party Concordia Political Alliance Association of May 28, 2014 for registration of 
Concordia Political Alliance Association; 

 

Considering: 
That there is no objection to comply with the application for registration; 
 
In view of: 
Articles 19 and 24 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties; 
 

 
 

HAS DECIDED: 
 
 
Article 1 
The political party Concordia Political Alliance Association shall be registered in the register of political parties, as 

referred to in Article 14, par. 2 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties. 
 
Article 2 
This Decision shall enter into force on the day following the date of its publication in the National Gazette and shall be 
retroactive until June 9, 2014. 
 
Article 3 

This Decision shall be published in the National Gazette and in one or more local daily newspapers. 
 
 
Copies hereof to be forwarded to: 

 The Minister of General Affairs 

 The General Audit Chamber 

 The Central Voting Bureau 

 Concordia Political Alliance Association 

 
St. Maarten, June 9, 2014 
 
 
 
 
B.G. Hofman    G.C. Richardson-Nicolaas  L.A. Richardson 

Chairman    Member    Member 

 

 
  Based on Article 25 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties, an interested person may file an  

  appeal against this Decision with the Court in First Instance of no later than the sixth day following the date of publication of this 

 Decision in the National Gazette. 

 
  Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  

  Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 
                                  Email: info@ecsxm.org 
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  Decision No.: 12/2014 
  Date: June 9, 2014  
 

 
THE ELECTORAL COUNCIL OF ST. MAARTEN, 

 
  Having read: 
  The application of the political party Concordia Political Alliance Association of May 28, 2014 for registration of  the  

  reference C.P.A. as the reference that shall be placed above the list of candidates to be submitted by the 
  aforementioned political party; 

 
  Considering: 
  That there is no objection to comply with the application for registration of the reference; 
 
  In view of: 
  Articles 19 and 24 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties; 

 
 

HAS DECIDED: 
 
 
  Article 1 

  The reference C.P.A.  shall be registered in the register of references as referred to in Article 14, par. 2 of the   

  National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties as the reference that shall be placed above the  
  list of candidates to be submitted by Concordia Political Alliance Association. 
 
  Article 2 
  This Decision shall enter into force on the day following the date of its publication in the National Gazette and shall   
  be retroactive until June 9, 2014. 
 

  Article 3 
  This Decision shall be published in the National Gazette and in one or more local daily newspapers. 
 
  Copies hereof to be forwarded to: 

 The Minister of General Affairs 
 The General Audit Chamber 

 The Central Voting Bureau 
 Concordia Political Alliance Association 

 
  St. Maarten, June 9, 2014 
 
 
 

 
  B.G. Hofman    G.C. Richardson-Nicolaas  L.A. Richardson 
  Chairman    Member    Member 

 
 

   Based on Article 25 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties, an interested person may file an 

   appeal against this Decision with the Court in First Instance of no later than the sixth day following the date of publication of this  

  Decision in the National Gazette. 

 
    Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  
    Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 

                                   Email: info@ecsxm.org 

 

mailto:info@ecsxm.org
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Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 mei 2014, 

nummer WBN-CM 2014/2, houdende wijziging van de Handleiding voor de 
toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, toegespitst op het 
gebruik in Curaçao en Sint Maarten; 
 
DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE, 
 
 
Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BvvN) en 

de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (RvvN);  
 
Besluit: 
 
Artikel I 
 

De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik 

in Curaçao en Sint Maarten wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
Artikel 15 HRWN-CM komt te luiden: 
Artikel 15 
1. Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren: 
a. door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit; 

b. door het afleggen van een verklaring van afstand; 
c. indien hij tevens een vreemde nationaliteit bezit en tijdens zijn meerderjarigheid gedurende een 

ononderbroken periode van tien jaar in het bezit van beide nationaliteiten zijn hoofdverblijf heeft buiten 
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de 
Europese Unie van toepassing is, anders dan in een dienstverband met Nederland, Aruba, Curaçao of Sint 
Maarten dan wel met een internationaal orgaan waarin het Koninkrijk is vertegenwoordigd, of als 

echtgenoot van of als ongehuwde in een duurzame relatie samenlevend met een persoon in een zodanig 
dienstverband; 

d. door intrekking door Onze Minister van het besluit waarbij het Nederlanderschap is verleend, welke kan 
plaatsvinden, indien de betrokkene heeft nagelaten na de totstandkoming van zijn naturalisatie al het 
mogelijke te doen om zijn oorspronkelijke nationaliteit te verliezen; 

e. indien hij zich vrijwillig in vreemde krijgsdienst begeeft van een staat die betrokken is bij 
gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk dan wel tegen een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid 

is; 
f. door intrekking door Onze Minister van het besluit waarbij de verkrijging van het Nederlanderschap is 

bevestigd, welke kan plaatsvinden, indien de vreemdeling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e, 
heeft nagelaten na de verkrijging van het Nederlanderschap het mogelijke te doen om zijn oorspronkelijke 
nationaliteit te verliezen. 

2. Het eerste lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing op de verkrijger 

a. die in het land van die andere nationaliteit is geboren en daar ten tijde van de verkrijging zijn hoofdverblijf 

heeft; 
b. die voor het bereiken van de meerderjarige leeftijd gedurende een onafgebroken periode van tenminste 

vijf jaren in het land van die andere nationaliteit zijn hoofdverblijf heeft gehad; of 
c. die gehuwd is met een persoon die die andere nationaliteit bezit. 
3. De periode bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt geacht niet te zijn onderbroken indien de betrokkene 

gedurende een periode korter dan één jaar zijn hoofdverblijf in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten 

heeft, dan wel in de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is. 
4. De periode, bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt gestuit door de verstrekking van een verklaring 

omtrent het bezit van het Nederlanderschap dan wel van een reisdocument of Nederlandse identiteitskaart 
in de zin van de Paspoortwet. Vanaf de dag der verstrekking begint een nieuwe periode van tien jaren te 
lopen. 

 

Verwijzingen 

RWN: artikelen 1.1b; 1.2; 2.2 en 14.4 

RRWN: artikelen IV enV 
BVVN: artikelen 3; 61 t/m 70 en 72 
Boek 10 BW-NL: artikel 19 
 
Overgangsrecht 
Zie voor het overgangsrecht de toelichting bij de afzonderlijke artikelleden. 
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B 

Paragraaf 1/15-1-c Toelichting ad artikel 15, eerste lid aanhef en onder c, HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 1 Algemeen 
Behoudens het gestelde in de volgende alinea, treedt verlies van het Nederlanderschap in door langdurig 
verblijf in het buitenland. Van belang hierbij is dat aan alle volgende voorwaarden is voldaan. Betrokkene: 
 bezit naast het Nederlanderschap een andere nationaliteit; én  
 heeft gedurende tien jaren onafgebroken hoofdverblijf buiten Nederland, Curaçao en Sint Maarten en 

Aruba én buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is; én  

 was gedurende voormelde tien jaren in het bezit van beide nationaliteiten; én  
 was meerderjarig gedurende voormelde tien jaren.  
 
Echter, ook al wordt voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden, dan nog treedt géén verlies van het 
Nederlanderschap in, indien: 
 men in het buitenland verblijft in een dienstverband met Nederland, Curaçao en Sint Maarten of Aruba, 

dan wel met een internationaal orgaan waarin het Koninkrijk is vertegenwoordigd (bijvoorbeeld Verenigde 
Naties, Organisatie van de Verenigde Naties voor Opvoeding, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), Wereld 
Voedselprogramma (WFP), Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Wereld 
Gezondheidsorganisatie (WHO), Wereld Handelsorganisatie (WTO), Hoge Commissariaat voor de 
Vluchtelingen en dergelijke); óf  

 het betreft de echtgenoot of geregistreerde partner (zie artikel 1, tweede lid, RWN) van een persoon met 
een zodanig dienstverband, of de met die persoon in een duurzame relatie samenlevende ongehuwde 

partner; óf  
 men vóór de afloop van bedoelde periode van tien jaren in het bezit is gesteld van een verklaring omtrent 

het bezit van het Nederlanderschap, dan wel van een reisdocument of Nederlandse identiteitskaart in de 
zin van de Paspoortwet (vergelijk artikel 15, vierde lid, RWN). 

 
In verband met de wijziging van de Paspoortwet (Stb 2014, 10) heeft de Nederlandse identiteitskaart sinds 20 

januari 2014 (Stb 2014, 11) binnen de EU niet langer de status van een reisdocument, maar van een 

identiteitskaart. De Nederlandse identiteitskaart is geldig voor de landen die behoren tot de Europese Unie. Als 
landen buiten de Europese Unie zijn aangewezen Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, 
Turkije, IJsland en Zwitserland waar binnen de grenzen van de Paspoortwet een daar woonachtige 
Nederlander recht heeft op verstrekking van een Nederlandse identiteitskaart (artikel 5a 
Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001). 
 

Als een Nederlander ingevolge paragraaf 3 Abs (2) Staatsangehörigkeitsgesetz (2007) in 2007 met 
terugwerkende kracht de Duitse nationaliteit heeft verkregen zou dit kunnen betekenen dat hij/zij – achteraf 
bezien – het Nederlanderschap heeft verloren op grond van artikel 15, eerste lid en aanhef onder c, RWN. 
Voor deze benadering wordt echter niet gekozen omdat het nationaliteitsbeleid ten aanzien van Nederlanders 
in het buitenland daardoor zou worden beïnvloed door wetgeving van een vreemde overheid. Immers, een 
vreemde staat zou door het met terugwerkende kracht van rechtswege verschaffen van zijn nationaliteit aan 
Nederlanders, hen het Nederlanderschap kunnen ontnemen. Dat is niet gewenst. 

 
C 
Paragraaf 1.1/15-1-c Toelichting ad artikel 15, eerste lid aanhef en onder c, HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 1.1. Stuiting van de verliestermijn 
Door de verstrekking van één van laatstbedoelde documenten wordt de verliestermijn van tien jaren gestuit. 
In het document moet op grond van artikel 3, zesde lid Paspoortwet het Nederlanderschap van de houder zijn 
vermeld. Behalve door afgifte van een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart wordt de 

termijn ook gestuit bij afgifte van een: 
 Nederlands diplomatiek paspoort;  
 Nederlands dienstpaspoort;  
 Nederlands noodpaspoort of laissez-passer;  
 ander reisdocument zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 onder g Paspoortwet. 
 

Vanaf de dag van de verstrekking van een dergelijk document begint een nieuwe verliestermijn van tien jaren 

te lopen (artikel 15, vierde lid, RWN). Dus, als men er – steeds binnen tien jaren – voor zorgt in het bezit te 
worden gesteld van bedoelde verklaring van Nederlanderschap, een Nederlands reisdocument of Nederlandse 
identiteitskaart als bedoeld in de Paspoortwet, kan het Nederlanderschap nimmer op grond van artikel 15, 
eerste lid, aanhef en onder c, RWN verloren gaan door verblijf in het buitenland. 
 
Bepalen van de dag der verstrekking 

Als ‘de dag der verstrekking’ van het Nederlandse paspoort geldt in beginsel de afgiftedatum van het 



  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2014,  nummer 11, 2 juni 2014 pagina 27 

 

 
reisdocument. Op die in het reisdocument vermelde datum stopt in beginsel een op grond van artikel 15, 
eerste lid en onder c RWN lopende tienjaarstermijn en start een nieuwe termijn. Het gaat hier om een voor 

iedere burger en wetstoepasser duidelijke en goed vindbare datum. 

Onder daartoe aanleiding gevende omstandigheden kan in een incidenteel geval worden onderzocht op welke 
datum (vlak voor de  afgiftedatum) door de paspoortautoriteit intern is besloten om het paspoort te laten 
produceren. Dit is alleen van belang als een op grond van artikel 15, eerste lid en onder c RWN lopende 
tienjaarstermijn afloopt/eindigt in de korte periode tussen de beslisdatum om het paspoort ten behoeve van 
de Nederlander te laten produceren en de in het vervolgens geproduceerde paspoort vermelde afgiftedatum. 
Het zal hier om zeer incidentele gevallen gaan. In een voorkomend geval is een op grond van artikel 15, 
eerste lid en onder c RWN lopende tienjaarstermijn gestuit op de beslisdatum om het paspoort ten behoeve 

van de Nederlander te laten produceren. In een dergelijk geval wordt evenwel tevens aangenomen dat de 
volgende op grond van artikel 15, eerste lid en onder c RWN lopende tienjaarstermijn is gestart op de 
afgiftedatum van het paspoort. 
 
D 
15-4 Toelichting ad artikel 15, vierde lid HRWN-CM komt te luiden: 

15-4 Toelichting ad artikel 15, vierde lid 
De periode, bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt gestuit door de verstrekking van een 
verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap dan wel van een reisdocument of 
Nederlandse identiteitskaart in de zin van de Paspoortwet. Vanaf de dag der verstrekking begint 
een nieuwe periode van tien jaren te lopen. 
 
Zie de toelichting bij artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, RWN, paragraaf 1.1 en paragraaf 1.2. 

 
Artikel II 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt 
geplaatst. 
 

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint 

Maarten worden geplaatst. 
 
 
’s-Gravenhage, 27 mei 2014 
 
 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
namens deze, 
 
 
L. Mulder 
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken 
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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 

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 

 
 
2 

 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

AB 2014, no. 36 Regeling van de Minister van Justitie 
van 29 april 2014, houdende 

wijziging van de Ministeriële 
Regeling ter uitvoering van artikel 
32 van de Landsverordening op de 
justitiële documentatie en op de 
verklaringen omtrent het gedrag 

29 april 2014 11 juni 2014 

AB 2014, no. 42 Reglement van Orde 28 mei 2014 1 juni 2014 

 

 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

- - - 


