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MEDEDELING VAN DE REDACTIE  

 

Vanaf 17 april jl. is de Landscourant ook raadpleegbaar via 
de site www.sintmaartengov.org.  
 

 
---- 

 
As of April 17th, the National Gazette is also accessible on 
the site www.sintmaartengov.org. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

Mentorshap 

Bij beschikking (EJ 20/2014) van de E.A. heer Rechter  
in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Sint 
Maarten, van 10 maart 2014, is Eusebio Amorio van 
Henningen, geboren  13 november 1993 op Sint  
Maarten en wonende op Sint Maarten, onder  

mentorschap gesteld met benoeming tot mentoren: 
Pedro Eusebio van Henningen & Francesca  
Angelica van Henningen-Solognier, wonende op  
Sint Maarten 
 
De deurwaarder S.M. Apon 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/National-Gazette.aspx
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/National-Gazette.aspx
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 exploit 
van 31 maart 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 S.S. SANDALS AND SHELLS NV dba LAST MANGO 
voorheen wonende te FRONTSTREET # 15  thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
3 oktober 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 31 maart 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 SUKI ENTERPRISES N.V.  voorheen wonende te 

BUSH ROAD # 59  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, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 31 maart 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 SEYANNAH N.V. voorheen wonende te CHINCHERRY 

DRIVE # 51 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 10 april 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan C.I.E.C.  
CONTRACTING N.V. voorheen gevestigd te RHINE 

ROAD LOT 182, CUPECOY YACHT CLUB,   
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 7 april 2014, door de  
Ontvanger te Sint 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 10 april 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall  
Francisca, deurwaarder der belastingen te Sint  

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan LEITAO, 

JASON HAYDEN, voorheen gevestigd te SIMPSON  
BAY ROAD # 54, SIMPSON BAY,  thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 7 april 2014, door de  
Ontvanger te Sint 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 8 april 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 MERCEDES MARITZA 
MERCEDES, voorheen wonenende te WELFARE  
ROAD # 65, COLE BAY,  thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
1 januari 2014, door de Ontvanger te Sint Maarten,  

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud  

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 31 maart 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 LEWIS CALVIN MAC NEIL ELLIOT voorheen 
wonende te NAZARETH ROAD  # 2D thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
28 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 7 april 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 

HUTCHINSON, CARLTON OMAR EMANUEL, 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 7 april 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 PANLAAN 
N.V. , 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 8 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan MERCURY SUN &  
DVD 4 LESS voorheen gevestigd 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. 8 april 2014, door de Ontvanger te Sint 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 8 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op  

verzoek van de Ontvanger, aan FEMAC FOODS N.V, 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 62, COLE 
BAY,  thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d. 6 januari 2014,  
door de Ontvanger te Sint 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 8 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson,  
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan ZEN THERAPIES  
N.V., voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #  
130, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of  
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

7 april 2014, door de Ontvanger te Sint 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 april 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 
ARABELLA ROSE BOUTIQUE N.V., 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 7 april 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 
UPLIFTMENT FOUNDATION, 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 7 april 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 SXM 
DRAGON N.V. 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 8 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan PURE DESIGN N.V, 

voorheen gevestigd 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 januari 2014, door de 
Ontvanger te Sint 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 8 april 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op  

verzoek van de Ontvanger, aan ROCK ‘N’ ROSE  
SHOES N.V., voorheen gevestigd te RHINE ROAD  
# 121, UNIT 8 MAHO, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,  
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  
op d.d. 6 januari 2014, door de Ontvanger te Sint 
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 8 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan RYTAMS NV,  
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 113-C,  
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of  
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  

d.d. 6 januari 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 april 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 
MONTMARTE N.V. , thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18 januari 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 april 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 
MONDESTIN, JEAN JOSEPH, voorheen wonende te 
AARON JACOBS DRIVE # 24,  thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18 
januari 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 april 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 MATHIEU, 
LOUIS JOSEPH GEORGES, voorheen wonende te OPAL 
ROAD #13, BILLY FOLLY, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 8 januari 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 8 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan P.B.D IMPORT –
EXPORT N.V, voorheen gevestigd te UNION ROAD  

# 144-A, COLE BAY, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
6 januari 2014, door de Ontvanger te Sint 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 8 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson  

deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op  

verzoek van de Ontvanger, aan FABRE, FAVEUR 
voorheen gevestigd te ROYAL PALM DR. # 2 APT F, 
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of  
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
6 januari 2014, door de Ontvanger te Sint 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 8 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan REDAN, MARCELINO 
EFRAIM E., voorheen gevestigd te RUBBER TREE 
DRIVE # 25, COLE BAY, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

6 januari 2014, door de Ontvanger te Sint 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 april 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 N.V, voorheen wonende te SUCKERGARDEN 
ROAD # 47  thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 9 januari 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 april 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 
MAGNASTREAM ,voorheen wonende te JUANCHO 

YRASQUIN # 11,  thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25 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 april 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 SWEET 
INTERNATIONAL CUISINE N.V., voorheen wonende te 

BAIE NETTLY BEACH CLUB APP. 4070 MARIGOT, 
SAINT MARTIN, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 7 april 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 8 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan MICHAEL’S DAY 
CRUISES NV DBA LADY C, voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 88, COLE BAY,  thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 6 januari 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 8 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op  

verzoek van de Ontvanger, aan MODUS MILANO  
N.V., voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 55, 
COLE BAY,  thans zonder bekende woon- of  
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 8 januari 2014, door de Ontvanger te Sint  
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 8 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan MOMEC N.V  
voorheen gevestigd te LUCAS TREE DRIVE # 2B,  
COLE BAY,  thans zonder bekende woon- of  
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

8 januari 2014, door de Ontvanger te Sint 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 april 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 DREAMY 
LAGOON INVESTMENT, voorheen wonende te WELFARE 
ROAD Z/N  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 7 april 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 
SOUALIGA BUSINESS DEVELOPMENT, 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 7 april 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 MYLES, 
EUSTACE ALFRED DBA M & SONS CONSTRUCTION, 
voorheen wonende te CHRISTIANSTED DRIVE APT 19, 

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 8 april 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 ARRINDELL,  
RUFINO RICARDO, voorheen wonende te BELL  

CACTUS DRIVE # 2, COLE BAY,  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 Sint 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 8 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones 

deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op  

verzoek van de Ontvanger, aan JNO BAPTISTE,  
FRAN voorheen wonende te  OVER-THE BANK LANE  
2 # 30, 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  
Sint Maarten, met bevel om binnen twee dagen  

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jones Casper, 
Deurwaarder der belastingen 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
Bij exploit van 8 april 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jones Casper 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan CANNEGIETER, 
DOUGLAS CORNELIUS voorheen wonende te  
NAKED BOY HILL DRIVE # 33, PHILIPSBURG,   
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke  

uitgevaardigd is op d.d. 5 maart 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jones Casper, 

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 april 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 AARON, 
CARSDALE NATHANIEL, 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 9 april 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 G – C 
TRUCKING   N.V. voorheen wonende te  HAMSTER 
DRIVE # 6, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een exploit van executoriaal 

beslag onder derden betekend. 
 
 
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 14 april 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 H & M 
REPAIR N.V. voorheen wonende te GOLD FINGER 
CACTUS DRIVE # 11, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een exploit van 
executoriaal beslag onder derden betekend. 

 
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 8 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jones Casper 
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan RICHINSIN,  
LEONCIA FELICIA voorheen wonende te 

SUCKERGARDEN ROAD # 96, PHILIPSBURG,   
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 3 februari 2014, door de 
Ontvanger te Sint Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Jones Casper, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 9 april 2014, waarvan een 
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall 

Francisca deurwaarder der belastingen te Sint  

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
ERNST & YOUNG PARTICIPATIES N.V.  
(FILIAAL), voorheen wonen  te W.F.G (JOMBI), 
MENSING 16, P.O.BOX # 3626, CURACAO, 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 Sint 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 11 april 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Antonio Boasman 
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan FERRICO 
ENGINEERING &  CONSTRUCTION CO. N.V.  
voorheen gevestigd te RED CEDAR TREE DR. # 9,   
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 3 april 2014, door de  
Ontvanger te Sint 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 11 april 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 RIVAS SATURIA voorheen gevestigd te 
C.A. CANNEGIETER STREET # 6, PHILIPSBURG,  thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 7 april 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 11 april 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der 
belastingen te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan ALL IN ONE WHOLE SALE N.V. voorheen gevestigd 

te W. PERCY LABEGA STREET 1B, PHILIPSBURG,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 11 april 2014, door de Ontvanger 
te Sint 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 11 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan ALBERS JIM voorheen wonen te RHINE ROAD Z/N, 
LOWLANDS,  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 Sint Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
Bij exploit van 11 april 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan F.B.M.D. FOOD  
AND BEVERAGE MANAGEMENT DIR. NV dba 

CROCODILE EXPRESS-PELICAN REEF voorheen 
gevestigd te ROYAL PALM BEACH CLUB, WELFARE 
ROAD # 115, 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 Sint 

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 april 2014, waarvan een afschrift  

is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Antoine David 
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan WINNOVER N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 20, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  

d.d. 10 april 2014, door de Ontvanger te  
Sint Maarten, met bevel om binnen twee dagen  
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Antoine David, 

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 25 april 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 22 april 2014,  

 
OPGEROEPEN 

 

SOLANISE EXILUS geh. DORVILUS zonder bekende 
woon- en/of verblijfplaats op Sint Maarten, voor de 
terechtzitting van: maandag 9 juni 2014, des 
voormiddags te 10.00 uur ten Raadhuize te Philipsburg, 
ten einde op de door: FRENEL DORVILUS, gedomicilieerd 
ter Griffie op Sint Maarten, tegen haar ingestelde vordering 

te antwoorden. 

E.J. No: 59/14 
 
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 24 april 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 22 april 2014, 

 
OPGEROEPEN 

 
JOY VIRGINIA McGEHEE zonder bekende woon- en/of 

verblijfplaats op Sint Maarten, voor de terechtzitting van: 
dinsdag 12 augustus 2014, des voormiddags te 08.30 
uur, ten Raadhuize te Philipsburg, ten einde op de door: 
MARIE EMANUEL GOMES DE FREITAS, gedomicilieerd 
op Sint Maarten aan de Falcon Drive # 2, ten kantore van 

mr. J. Veen & mr. F. Kutluer, tegen haar ingestelde 

vordering te antwoorden. 
A.R. No: 69/14 
 
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 24 april 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 22 april 2014,  

 

OPGEROEPEN 
 
De gezamenlijke erfgenamen van wijlen  
WILLIAM HENRY BELL zonder bekende woon- 
en/of verblijfplaats op Sint Maarten, voor de  
terechtzitting van dinsdag 12 augustus 2014, des 

voormiddags te 08.30 uur ten Raadhuize te  

Philipsburg, ten einde op de door de gezamenlijke 
erfgenamen van CHARLES LEOPOLD GABRIEL  
BELL, gedomicilieerd op Sint Maarten in de Vineyard 
Building ten kantore van mr. H.A. Seferina, tegen hen 
ingestelde vordering te antwoorden. 
A.R. No: 71/14 

 
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell. 
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OPRICHTING STICHTING 2013 
 

ARTS SAVES LIVES FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 3 januari 2013 
 

 
THIRD PARTY FUNDS SOUALIGALAW FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 22 januari 2013 
 
GOLDEN SUNSET PRIVATE FUND FOUNDATION 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 22 februari 2013 
 
GO GREEN PRIVATE FUND FOUNDATION 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 22 februari 2013   
 
DAYBREAK FETE FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 22 februari 2013  

 
ONE ST. MAARTEN PEOPLE PARTY ASSOCIATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 8 maart 2013  
 
 
INDIGO BAY DEVELOPMENT PRIVATE FUND 

FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 25 maart 2013 
 
RA PRIVATE FUND FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 5 april 2013 

 
 

STICHTING TER BEVORDERING VAN SECUNDAIR  
BEROEPSONDERWIJS EN EDUCATIE 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 9 april 2013 

 
STICHTING ADMINISTRATIE HOTCHKISS 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 12 april 2013 
 
ASSOCIATION SOCIAL REFORM PARTY 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 7 mei 2013 
 

STICHTING BAILLAGE SINT MAARTEN DE LA  
CONFRERIE DE LA CHAINE DES ROTISSEURS 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 10 mei 2013 

 

PROGRESSIVE STYLE BOXING GYM FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 24 mei 2013 
 
 

 
 

 

 
 
 
THE LIGHTHOUSE FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 4 juni 2013 
 

CARIBBEAN/ LATIN AMERICA REGION NAVY 
LEAGUE 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 4 juni 2013 
 
iDAD FOUNDATION 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 12 juni 2013 
 
UNIVERSITY OF ST. MAARTEN ELITE ALUMNI  
FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 13 juni 2013 

 
D.W.I. LEGAL SERVICES ESCROW FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 14 juni 2013 
 
ST. MAARTEN (SXM) HINDU ORGANISATION 

FOUNDATION 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte dato 20 juni 2013 
 
BRAYNE PRIVATE FUND FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte dato 21 juni 2013 
 

J & R PRIVATE FUND FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 9 juli 2013 
 
SUHANI PRIVATE FUN DFOUNDATION 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 9 juli 2013 
 
R & M MANAGEMENT PRIVATE FUND  
FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 9 juli 2013 
 

STICHTING VRIJWILLEGERS KORPS SINT  
MAARTEN 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 19 juli 2013 

 

DUNE PRIVATE FUND FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 22 juli 2013 
 

PROSPECTUS FOUNDATION  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 23 juli 2013 
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STICHTING DERDENGELDEN MIK 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 29 mei 2013 

 

AXYLUM FOUNDATION 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 5 augustus 2013 
 
THE CHARLOTTE BROOKSON ACADEMY OF THE  
PERFORMING ARTS FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 14 augustus 2013 

 
BONWELL PRIVATE FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 23 augustus 2013 

 
EUGENE & LEONE HOLIDAY LEGACY FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 28 augustus 2013  
 
L.C.L. PRIVATE FUND FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 9 september 2013 
 

THE IRIS PRIVATE FUND FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 18 september 2013  
 

SPORTS TOURISM COUNCIL OF SINT  
MAARTEN FOUNDATION  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 27 september 2013  
 
CARIBBEAN PITCH-IT-FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 1 oktober 2013  
 
LEGAL SERVICE OD THE CARIBBEAN/  

LAW OFFICE MOENIRALAM FOUNDATION  
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 2 oktober 2013  

 
PRESTON PRIVATE FUND FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 8 oktober 2013  
 
STICHTING PARTICULIER FONDS  
PRACHTIG UITZICHT 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 17 oktober 2013  
 

BLUE MARINE VILLAS OWNERS ASSOCIATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 22 oktober 2013  

 
MOUNTAIN VIEW PRIVATE FUND FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 23 oktober 2013  

 
KADCISCO PRIVATE FUND FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 31 oktober 2013  
 
 

GIVE A HAND FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 30 juli 2013 

 
AXYLUM FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 5 augustus 2013 
 
ZHEN LIMITED PARTNER PRIVATE FUND 
FOUNDATION 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 31 oktober 2013  
 
SMILES FOR CHILDREN FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 8 november 2013  

 

STARFISH PRIVATE FUND FOUNDATION  
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 19 november 2013  
 
TALON PRIVATE FUND FOUNDATION  
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 19 november 2013  
 
JMJ FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 17 december 2013  

 

STATUTEN WIJZIGINGEN STICHTINGEN  

2013 
 

THE FOUNDATION OF THE SEVENTH DAY 
ADVENTIST 
CHURCHES ON SINT MAARTEN 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 4 januari 2013  

 
STICHTING FELICITAS VIRTUS EST 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 22 januari 2013  
 

ST. MAARTEN DEVELOPMENT FUND  
FOUNDATION 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 20 augustus 2013  
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OPRICHTINGEN VENNOOTSCHAPPEN 2013 
 

FRENCH BISTRO N.V.  

Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 9 januari 2013 
 
WEST LAW D.W.I. B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 10 januari 2013 

 
VDM HOLDING B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 10 januari 2013  
 
GLOBAL SOLUTIONS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 11 januari 2013 
 
ALPHA CONSTRUCTION N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 15 januari 2013  
 

FINANCIAL INTELLIGENCE & RISK  
MANAGEMENT N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 17 januari 2013 
 
Z & Z ENTERPRISES N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 17 januari 2013  
 
HIMAYA N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 18 januari 2013  
 
SOUALIGALAW B.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 22 januari 2013  
 
AUTRUCHE ESTATES N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 28 januari 2013  

 
BANANA BAY N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 4 februari 2013  
 
INTERNATIONAL FOODS B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 6 februari 2013 
 
SOULIGA OIL COMPANY B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 6 februari 2013 
 

ROCK ON PRODUCTIONS N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 7 februari 2013 
 
ADVANCE TECHNICIAN SERVICES N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 8 februari 2013  

 
 
 

 
 
 

 
AMASTERDAM DELICACIES N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 11 februari 2013  
 
GEO DESIGN N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 13 februari 2013  
 
CARIBBEAN BED & BREAKFAST HOLDING N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 14 februari 2013  
 

CARIBBEAN BED & BREAKFAST N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 14 februari 2013  
 
HD SXM N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 15 februari 2013  

 
ATLANTIC RECOVERY N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 15 februari 2013  
 
GREEN PARK LIMITED N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 20 februari 2013  
 
SHUTTERS SERVICES N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 25 februari 2013  
 
BAMBA FISHERY N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 26 februari 2013  
 
KUTI N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 28 februari 2013  

 
721 SCENE GROUP N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 4 maart 2013 
 
GLOBAL DISTRIBUTION CENTER N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 5 maart 2013 
 
MAJESTY CAR RENTAL N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 5 maart 2013  
 

ST. MAARTEN BRANDS INCORPORATED B.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 6 maart 2013 
 
PALMEY HOLDING N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 7 maart 2013 
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JOUR ET NUIT N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 13 maart 2013 

 
V & G WILLIAMS COMPANY N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 18 maart 2013 
 
BRAYNE N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 18 maart 2013 
 
VAIMEX N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 19 maart 2013 
 

SHANANO’S BAR & RESTAURANT B.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 20 maart 2013 
 
TRIPLE P COMMUNICATION N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 20 maart 2013 

 
CARIBBEAN PET CENTER N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 21 maart 2013 
 
SKINERGY N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 21 maart 2013 
 
CHESKAS PARADISE N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 22 maart 2013 
 
QUADCORE DISTRIBUTORS N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 22 maart 2013 
 
TRACY’S NAILS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 26 maart 2013 

 
PRIVILEGE BUS SERVICES N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 5 april 2013 
 
GROUP FURLONG N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 5 april 2013 
 
PREFIN B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 5 april 2013 
 

MELROSE PORTFOLIO FUNDING B.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 9 april 2013 
 
EMS REALTY N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 9 april 2013 

 
 

 
 
AL WAHAH N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 8 maart 2013 
 
LENOX POINT N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 13 maart 2013 
 

HEIJMANS PENSIOEN B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 15 april 2013 
 
CAR-TOUCHE ENTERTAINMENT N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 16 april 2013 

 
FINESE CONSTRUCTION N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 16 april 2013 
 
CARIBBEAN ESTATES B.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 17 april 2013  
 
BEARING POINT MANAGEMENT CONSULTING  
(SINT MAARTEN) B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 22 april 2013 

 
INPHINATE MANAGEMENT N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 25 april 2013 
 
TEXIMPORT N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 25 april 2013 
 
JUHI N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 25 april 2013 

 

POWER REVOLTLUTION N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 25 april 2013  
 
SABA/SINT MAARTEN TRANSPORT N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 25 april 2013 

 
ATWO THEWET N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 26 april 2013 
 
THE CLIFF TRUCKING & CONSTRUCTION N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 26 april 2013  
 
WARE & PARADISO N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 2 mei 2013  
 

GGII OF SINT MAARTEN N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
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RICH-DAYS GAMING N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 17 mei 2013 

SUNSHINE CITY VIP SERVICES N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 17 mei 2013 
 
VALMEER MANAGEMENT & CONSULTING N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 20 mei 2013 

 
BODY JETEXTREME ST. MAARTEN N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 20 mei 2013 
 
NORTHERN CARIBBEAN COMMERCIAL AND  

ADMINISTRATIVE CONSULTANCY N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 22 mei 2013 
 
ALTL FINANCIAL CONSULTING N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 24 mei 2013 

 
KOASIS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 28 mei 2013 
 
MIK B.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 29 mei 2013 
 
TRAVEL ANYWHERE B.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 24 april 2013  
 
HEALTH DESTINATION N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 31 mei 2013 
 
PROCURA ENTERPRISES N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 4 juni 2013 

 
CRUISE YACHT MANAGEMENT N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 6 juni 2013 
 
BOHEMIA REAL ESTATE N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 6 juni 2013 
 
D.W.I. LEGAL SERVICES HOLDINGS B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 14 juni 2013 
 

DUTCH WEST INDIES LEGAL AND NOTARIAL  

SERVICES B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 14 juni 2013 
 
CONSTRUCTION CHOPARD N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 18 juni 2013 
 

bij akte de dato 7 mei 2013 
 
XAHMIR B.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 16 mei 2013 
INDIGO GREEN DEVELOPMENT B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 16 mei 2013 
 
JANZEN ANTILLES INVEST N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Eustatius 
bij akte de dato 18 juni 2013 
 
MAJORI N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Eustatius 
bij akte de dato 18 juni 2013 

 

PEYLATOUR N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 21 juni 2013 
 
AMAIRLLYS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 21 juni 2013 
 
SXM SPYDER RENTAL N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 21 juni 2013 
 

SXM CARIBBEAN CAFE’S N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 25 juni 2013 
 
ELEMENTS OF ST. MAARTEN B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 8 juli 2013 
 

FLYING FISH WATRE TAXI N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 12 juli 2013 
 
RH TECHNICAL ENGINEERING CONSTRUCTION 

AND CONSULTING N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 15 juli 2013 
 
SENSATION N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 15 juli 2013 
 

FINANCE CONSULTING DAI B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 16 juli 2013 
 
RL CONSULTING OFFSHORE B.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 16 juli 2013 

 
STC MANAGEMENT B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 22 juli 2013 
 
BOOLCHAND PESSOOMAL HOLDING (B.E.) B.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 25 juli 2013 
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FLEMINGO INTERNATIONAL (ST. MAARTEN) B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 25 juli 2013 

 
SKYLINE MANAGEMENT SERVICES N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 29 juli 2013 
 
THE BREAKERS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 29 juli 2013 
 
S & R ELECTRICAL COMPANY N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 30 juli 2013 
 

AFROTRENDY N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 30 juli 2013 
 
BLUE RIBBON MARKETING N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 31 juli 2013  

 
TWIN ISLAND MANAGEMENT N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 1 augustus 2013  
 
E.J. EAT HEALTHY FOOD N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 1 augustus 2013 
 
SXM THRIFT SHOP N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 5 augustus 2013 
 
SEA HAWK DIVE SERVICES N.V.  

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 5 augustus 2013 
 
SMOKING ISLAND N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 6 augustus 2013 

 
LILI PRECIEUSE N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 6 augustus 2013 
 
BIG FINGER N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 7 augustus 2013 
 
LAGOON HARBOUR INVESTMENT N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 7 augustus 2013 
 

LAGOON HARBOUR PROPERTIES N.V.  

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 7 augustus 2013 
 
GRANITE INVESTMENT GROUP N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 7 augustus 2013  

 
 

 
 
FLEMINGO BOUTIQUES B.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 25 juli 2013 
 
FLEMINGO FOOD & BEVERAGE SERVICES B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 25 juli 2013  
 

EASY PRINT N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 8 augustus 2013 
 
FASHION PARIS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 9 augustus 2013 

 
CATWALK LTD. N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 9 augustus 2013 
 
BUTTERFLY EFFECT N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 15 augustus 2013 
 
SEVILLA N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 15 augustus 2013 

 

AUSM B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 15 augustus 2013 
 
PROGRESSES COMPANY N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 19 augustus 2013 

 
MASTERFIXERS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 23 augustus 2013  
 

K’ORIGINS IMPORT N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 26 augustus 2013  
 
WEST INDIES LANDSCAPING COMPANY  
(WILCO) N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 29 augustus 2013 

 
FOUR SEASONS N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 2 september 2013  
 
TOUCHE BAR & RESTAURANT N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 2 september 2013  
 
BS TRAVEL ST. MAARTEN N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 5 september 2013  
 

TRUE URBAN FASHION STARZ N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  



  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2014,  nummer 9, 2 mei 2014 pagina 17 

 
SXM BURGERS AND CO. N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 11 september 2013  

 
VALMAX B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 11 september 2013 
 
INFINITY PLUS CORPORATION N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 12 september 2013 
 
CASH FOR GOODS ELECTRONICS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 12 september 2013  
 

A.A. & D. FASHION N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 13 september 2013  
 
JLP CONSTRUCTION N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 19 september 2013  

 
J.A.R. PETROLEUM N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 19 september 2013  
 
GUSTO N.V.  

Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 20 september 2013  
 
HATZMANN LAW FIRM N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 20 september 2013   
 
SUSHI PDP N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 20 september 2013  
 
ALDO N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 24 september 2013  

 
LARIMAR BEAUTY SUPPLY N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 24 september 2013  
 
EUREKARMA N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 26 september 2013  
 
WY DESIGN N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 27 september 2013   
 

FISH N’ FUN N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 27 september 2013  
 
MARBLE HOUSE B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 1 oktober 2013  

 
 

bij akte de dato 5 september 2013  
 
NEW PEIKING SUPERMARKET N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 10 september 2013  
 
DINO’S STEAKHOUSE AND SEAFOOD N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 10 september 2013 
 

FLY REAL ESTATE N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 2 oktober 2013  
 
MAISON DU PRESTIGIONS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 2 oktober 2013  

 
PRESTIGIONS GIFT & GEMS B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 2 oktober 2013  
 
OMNIUM GROUP N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 2 oktober 2013  
 
ALLHOLD N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 3 oktober 2013  

 

OSSEM SOLUTIONS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 3 oktober 2013  
 
TROPICAL OCEAN DELIGHT N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 4 oktober 2013  

 
MASTI N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 4 oktober 2013  
 

FAYALOBI HOSPITALITY AND  

FOOD SERVICES N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 7 oktober 2013  
 
YOUNIQUE WATERS SXM N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 8 oktober 2013  

 
A & C PROPERTY MANAGEMENT N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 8 oktober 2013  
 
SO FRENCH N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 10 oktober 2013 
 
TESSINA N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 10 oktober 2013  
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HIRA TRAVEL & TOURS (SXM) N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 17 oktober 2013  

 
S AND P N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 18 oktober 2013  
 
KI BEAUTY STUDIO N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 30 oktober 2013  
 
CUPECOY BEACH REAL ESTATE N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 30 oktober 2013  
 

INDUSTRIAL COATINGS B.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 30 oktober 2013  
 
STRATEGIE CONSULTING N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 31 oktober 2013  

 
OCTOPUS REAL ESTATE N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 4 november 2013  
 
HEALTHYMINDS N.V.  

Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 4 november 2013  
 
GeoInFocus N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 5 november 2013  
 
PREMIER ENGINEERING N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 5 november 2013  
 
P.K.M. N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 5 november 2013  

 
TRITON INVESTMENTS B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 7 november 2013 
 
TANTRA N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 8 november 2013  
 
3 AMIGOS N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 8 november 2013  
 

THE OCEAN CLUB RESORT N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 14 november 2013  
 
GAMEBOW N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 14 november 2013  

 
 

MOOMBA N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 10 oktober 2013  

 
SXMENTERTAINMENT HOLDING N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 10 oktober 2013  
 
MARIE ANTOINETTE COIFFURE N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 16 oktober 2013 
 
TREASURE SEEKER-A PIRATES N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 19 november 2013  
 

BARCAN B.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 21 november 2013  
 
EDTAPHARMA N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 21 november 2013  

 
CHARTER HOUSE N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 21 november 2013  
 
MEDISCHE PRAKTIJK PLAZA N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 21 november 2013  
 
MEYER & ASSOCIATES N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 28 november 2013  
 
PHOTO ENGRAVING N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 29 november 2013  
 
B & L BUS TRANSPORT N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 29 november 2013  

 
ATLANTIS SPORTS LOUNGE N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 2 december 2013  
 
BASILICO INTERNATIONAL N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 2 december 2013  
 
STARFRUIT RESTAURANTS B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 3 december 2013  
 

THE LARIMAR HOUSE N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 3 december 2013  
 
NEW BRANDZ SUPPLIERS B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 3 december 2013  
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AJC HOLDING N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 9 december 2013 

 
QZ SXM B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 10 december 2013  
 
BEST BOAT YARD SERVICES N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 11 december 2013  
 
ATHENA FINANCIAL CONSULTING N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 11 december 2013  
 

CONCORDIA LEGAL B.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 11 december 2013  
 
VECONINTER MARITIME ADMINISTRATIVE 
SERVICES N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 11 december 2013  
 
RABESS CONSULTING AGENCY N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 17 december 2013  
 

TRIUMP MARINE N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 18 december 2013  
 
MALAÏ EFFIENCY N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 19 december 2013  
 

HDS TRADING N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 19 december 2013  
 
SMARTSMOKE ST. MAARTEN N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 19 december 2013  
 
RINKU N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 19 december 2013  
 
TITAN MARINE N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 20 december 2013  
 
MEI FANG REAL ESTATE HOLDING N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 20 december 2013  

 

YACHT SOLUTIONS INTERNATIONAL N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 20 december 2013  
 
WITENBLAUW OPERATIONS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 6 december 2013  
 

THE AGENCY N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 6 december 2013  

 
 
BETHEL PROPERTY SOLUTIONS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 6 december 2013  
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STATUTENWIJZIGINGEN VENNOOTSCHAPPEN 

2013 
 
ARTEMIS PROPERTIES N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 23 januari 2013 
 
PACIFIC CAR RENTAL N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 25 januari 2013 
 
SINT MAARTEN RECYCLING N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 13 maart 2013 
 

SINT MAARTEN CLEANING B.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 14 maart 2013 
 
ST. MAARTEN SUPERFOODS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 5 april 2013 

 
WOMAN ON THE MOVE N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 17 mei 2013 
 
BELUGA FINE JEWELRY N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 11 juni 2013 
 
FERTEX (SINT MAARTEN) N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 8 juli 2013 
 

PROPECH N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 25 juli 2013 
 
CARICEMENT ST. MAARTEN N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 3 september 2013  

 
STANDARD TRUST COMPANY (St. Maarten) N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 10 september 2013  
 
MEGA-TECH SUPPLY CO. N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 27 september 2013  
 
MERMAID ENTERPRISES N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 9 oktober 2013  
 

ISD DISTRIBUTION N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 15 oktober 2013  
 
TAILORED ENERGY SOLUTIONS N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 18 oktober 2013  

 
 

 

 
 
 

 
RESORT OF THE WORLD N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 7 november 2013  
 
THE EXTRA MILE N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 20 november 2013  
 
ISLAND FOOD WHOLESALE N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 22 november 2013  
 

MEREX N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 22 november 2013  
 
WINDWARD ISLANDS BANK N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 3 december 2013  

  
 
WHAT’S IN A NAME N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 5 december 2013  
 

DINO’S STEAK HOUSE AND SEAFOOD N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 9 december 2013  
 
DIVICO N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 10 december 2013  
 

GLOBAL DISTRIBUTION CENTER N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten  
bij akte de dato 18 december 2013  
 
MELROSE PORTFOLIO FUNDING B.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten  

bij akte de dato 19 december 2013  
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OPRICHTING STICHTING 2014 
 

 

AGM PRIVATE FUND FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 7 januari 2014  
 
AUTHENTIC ASSISTANCE FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 31 januari 2014  
 
QUEILE PRIVATE FUND FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 5 februari 2014  
 
SCASA PRIVATE FUND FOUNDATION 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 5 februari 2014  
 
GREEN BLUE MOUNTAIN VIEW PRIVATE 
FUND FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 7 februari 2014  
 
RAIN DANCE PRIVATE FUND FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 10 februari 2014  
 
CRISTAL COVE PRIVATE FUND FOUNDATION 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 10 februari 2014  
 
WIND SONG PRIVATE FUND FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 10 februari 2014  
 

TURTLE RUN PRIVATE FUND FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 10 februari 2014  
 
KI BRITANNIA FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 27 februari 2014  
 
OVESTAND FOUNDATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 28 februari 2014  
 
POINT PIROUETTE HOMEOWNERS FOUNDATION 

(PPHOF) 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 28 maart 2014  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

STATUTENWIJZIGING STICHTINGEN 2014 
 

 

STICHTING HET WIT GELE KRUIS SINT  
MAARTEN 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 11 maart 2014 
 
STICHTING ZORGVERLENING HET WIT GELE 

KRUIS SINT MAARTEN 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 11 maart 2014  
 
DEMOCRATIC PARTY OF ST. MAARTEN 
ASSOCIATION 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 18 maart 2014  
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OPRICHTING VENNOOTSCHAPPEN 2014  
 

 

LIBERTY CHARTERS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 8 januari 2014  
 
TENDERRENTAL & TOURS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 13 januari 2014  
 
CARIBBEAN WEEKS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 14 januari 2014  
 
SMITH CONSULTING N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 14 januari 2014  
 
SARO TRUCKING & HEAVY EQUIPMENT N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 15 januari 2014 

 
PAC MANAGEMENT N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 20 januari 2014  
 
CORIMAR N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 21 januari 2014  
 
SINT MAARTEN DISCOVERY TOURS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 22 januari 2014  
 
SUNSHINE CARD SERVICES N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 22 januari 2014  
 
TECH SMART N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 27 januari 2014  

 
CERTAIN CELL B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 27 januari 2014  
 
KBC MOBILE MARKETING N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 28 januari 2014  
 
DAY USE N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 28 januari 2014  
 

CARIBBEAN CREDIT ADVISORS N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 4 februari 2014  
 
I.E.M.R. N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 4 februari 2014  

 
 
 

 
 
 

CONTRAST CONSTRUCTION COMPANY N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 5 februari 2014  
 
JMJ N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 7 februari 2014  

 
ADVANCE CARIBBEAN (ST. MAARTEN) N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 10 februari 2014  
 
HUNG FU BAR & RESTAURANT N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 11 februari 2014  
 
CARIBBEAN CHARTERS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 11 februari 2014  
 

IM-EX PHARMACOLOGY PRODUCTS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 11 februari 2014  
 
JER-NETT ENTERPRISES N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 13 februari 2014  

 
PEST CONTROL INSTITUTE N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 13 februari 2014  
 
MAX COUNT N.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 19 februari 2014  
 
RAMRAJ & SONS GARAGE N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 20 februari 2014  

 

ELICOUIS B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 21 februari 2014  
 
SIAMESE DREAM N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 21 februari 2014  

 
MEG TEX N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 28 februari 2014  
 
GREEN FIELDS B.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 4 maart 2014  
 
R.N.S. N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 6 maart 2014  
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FRESH PURIFIED WATER N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 7 maart 2014  

 
EDIBLE BOUQUETS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 10 maart 2014  
 
P&R ENTERPRISE N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 11 maart 2014  
 
THE Q LOUNGE N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 11 maart 2014  
 

CARIBBEAN PLUS AIRWAYS B.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 13 maart 2014 
 
SAAD DEVELOPMENT N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 14 maart 2014 

 
RSA-SXM B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 14 maart 2014 
 
G & R NIHCOLAS CONSTRUCTION N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 17 maart 2014 
 
LA PERLE DES CARAIBES N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 17 maart 2014 
 
SIMPSONBAY SUSHI N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 18 maart 2014 
 
SXM SUSHI N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 18 maart 2014 

 
INSTALLATION TECHNOLOGIES (SINT MAARTEN) 
B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 19 maart 2014 
 
INFOTRANS CARIBBEAN (SINT MAARTEN) B.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 19 maart 2014  
 
ASAD HOLDING COMPANY N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 21 maart 2014  

 

THE BACKYARD CAR WASH N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 25 maart 2014 
 
ADVANCED DENTAL ASSOCIATES B.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 25 maart 2014  
 

CARIBBEAN SUPPORT N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 6 maart 2014  

 
DES LIQUOR STORE N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 25 maart 2014  
 
CARIB SOLAR AND WIND N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 25 maart 2014  
 
DIRTY DES BAR & GRILL N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 25 maart 2014  
 

EUPHORIA N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 31 maart 2014 
 
UNIVERSAL EXPRESS N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 31 maart 2014 

 
SIGNATURE INTERNATIONAL B.V.  
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 31 maart 2014 
 
 

STATUTENWIJZIGING VENNOOTSCHAPPEN 

2014 
 
 
SINT MAARTEN DIAGNOSTIC CENTER N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 4 februari 2014  
 
SINT MAARTEN DIAGNOSTIC CENTER N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 11 februari 2014 
 
SATNAM’S N.V. 

Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 19 maart 2014  
 
SUPER OFFER N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 19 maart 2014  

 
SUPER DEAL CORPORATION N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 
bij akte de dato 19 maart 2014  
 
VGB MANAGEMENT N.V. 
Plaats van vestiging: Sint Maarten 

bij akte de dato 26 maart 2014  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
Bij exploit van 11 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op 
Sint Maarten, heb ik, Antoine David deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan WEST INDIES PRO-ENGINEERING CORP N.V. 
voorheen gevestigd te EMMAPLEIN # 1, PHILIPSBURG,  

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 9 april 2014, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Antoine David, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
Bij exploit van 11 april 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 CARS NV voorheen gevestigd te ANNA 

HOPE ESTATE ROAD # 62, BELVEDERE,  thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
9 april 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 11 april 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 VIJAY SHARMA NV, voorheen wonenende te 
DOMINICA DRIVE APT-2,  thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 9 april 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 11 april 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  
WAH YANG N.V, voorheen gevestigd te ORANGE 

GROVE ROAD # 29-D, COLE BAY,  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, 
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 11 april 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 VISION WORKX 

N.V., voorheen gevestigd te GOLDFINCH ROAD # 5, 
POINT BLANCHE,  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 1 april 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 11 april 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 PEGGY  
ENTERPRISES NV voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD # 65 COLE BAY, 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, 
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 8 april 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 WATER EDGE DEVELOPMENT NV voorheen 
gevestigd te P.O. BOX 333, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 9 april 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 11 april 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 TWO SEASONS LAUNDRY & DRY CLEANING NV, 
voorheen gevestigd te UNION ROAD, COLE BAY, 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, 
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 11 april 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 ROOFLINE INSTALLATIONS N.V, voorheen 
gevestigd te ORANGE GROVE ROAD # 5-B, COLE 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, 

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 8 april 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 PARK AND SHOP 
SUPERMARKET NV, voorheen gevestigd te  

ARBORTUS ROAD # 5, SAUNDERS,  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, 
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 april 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 ISLANDS  

WHOLESALE & RETAIL N.V. dba LOOKING  
GOOD ll voorheen wonende te  BACK STREET  
# 129-B, 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, 
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 11 april 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 IGON SHIPPING 
AGENTS N.V voorheen wonende te GROUNDDOVE 
ROAD# 1, POINT BLANCHE, 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, 
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 11 april 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 PEIKING SUPERMARKET N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 51, COLE 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, 

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 11 april 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 PURE MEDIA GROUP N.V, voorheen gevestigd te 

WELARE ROAD # 68, COLE BAY, 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, 

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 11 april 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 WINSTON AKEEM ISIAH, voorheen gevestigd te 
EGRET DRIVE 3 A B , PHILIPSBURG,  thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
1 april 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 11 April 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 ITALIAN WOOD  

SHOP N.V,  voorheen wonende te ZEA CRAFT 
WAREHOUSE BUILDING 5, ORANGE GROVE 
COLEBAY, 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, 
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 april 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 FAST CASH  
(SINT MAARTEN) N.V, voorheen gevestigd te 
FRONSTREET # 5, 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, 

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 14 april 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 DREAM ISLAND  
ICE CREAM  voorheen gevestigd te RED CEDAR  

TREE DR. # 9,  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, 
David Antoine, 
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
Bij exploit van 11 April 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 CHRIST FOUNDATION voorheen 
gevestigd te BUNCAMPER ROAD # 4, PHILIPSBURG,  

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 9 April 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 11 april 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 RAMDAS REAL ESTATE N.V voorheen gevestigd te 

GROUNDOVE ROAD # 25, POINT BLANCHE,  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, 

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 11 april 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 DAVIS’S AND COMPANY N.V., voorheen 

wonende te SIMPSON BAY YACHT CLUB BUILDING # 8 
APT # 1,  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, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

Deurwaarder der belastingen 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
Bij exploit van 11 april 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 AIELLO ROBERT 

voorheen gevestigd te VILLA D’AQUARIO POINT 
PIROUETTE Z/N, LOWLANDS,  thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 10 april 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 11 april 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 ADMIRAL  
SHIPPING AGENCY (WINDWARD ISLANDS)  
N.V. voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD 
# 22, LPQ,  thans zonder bekende woon- of  
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  

d.d. 9 april 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 de 11 april 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  
FITNESS WAREHOUSE N.V. voorheen wonen te 
CROWNE PLAZA # 137, UNION ROAD ,   

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, 

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 11 april 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 AMALGAMATED YACHTING SERVICES N.V. 
voorheen gevestigd te P.O. BOX # 4546,  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, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
Bij exploit van 17 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan ARRINDELL, ALTAGRACIA JOAN LOUISA dba 

SOLAR SPALASH CARIBBEAN BASKETS. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 6, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 17 april 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 maart 2014, nummer WBN-CM 2014/1, 
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 STAATSSECETARIS 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 
Paragraaf 2.2.5.6/6-3 Toelichting ad artikel 6, derde lid HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 2.2.5.6. Bewijsnood (gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse documenten 
 
Van de voorwaarde van het overleggen van uit het buitenland afkomstige gelegaliseerde documenten kan worden 
vrijgesteld de persoon die wegens bewijsnood niet in staat is dergelijke documenten over te leggen. Indien geen 

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

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

omstandigheden: 
•  de optant beschikt over een document (bijvoorbeeld een identiteitsbewijs) dat ná de datum van de verleende 

verblijfsvergunning aan hem in persoon is afgegeven door de autoriteiten van het land van herkomst; 
•  op verzoek van de optant een rechtsfeit of rechtshandeling heeft plaatsgevonden waarbij de autoriteiten 

waarvan de optant de nationaliteit bezit betrokken waren; of 
•  de optant vrijwillig naar het land van herkomst is gereisd, waarvan hij de nationaliteit bezit. 

 
Er kunnen echter omstandigheden zijn dat ondanks dat één van bovenstaande omstandigheden zich heeft 
voorgedaan, toch sprake is van bewijsnood. 
 
Syrië 
Op grond van het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 11 december 2013 is vanwege de 

bestaande politieke situatie in Syrië besloten dat bij het afleggen van een optieverklaring tot 1 april 2015 een in Syrië 

geboren vreemdeling niet een uit Syrië afkomstige geboorteakte hoeft te overleggen.  
Het ambtsbericht Syrië geeft aan dat civiele registers vernietigd zijn dan wel niet meer volledig functioneren. Mocht 
een in Syrië geboren vreemdeling wel een uit Syrië afkomstige geboorteakte/uittreksel van de geboorteakte 
overleggen, dan wordt deze door de bevoegde autoriteiten geregistreerd in de desbetreffende 
bevolkingsbasisregistratie. 
 
Dit betekent dat tot 1 april 2015 optieverklaringen kunnen worden afgelegd zonder dat de vreemdeling, die in Syrië is 

geboren, verplicht is om een geboorteakte te overleggen. Dit geldt tevens als op de optieverklaring na 1 april 2015 
nog moet worden beslist, al dan niet na een rechterlijke procedure over het verzoek. 
 
Let op: de vrijstelling geldt in beginsel niet voor het overleggen van een geldig Syrisch paspoort. 
 
Voorbeeld 1 

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

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

X stelt dat hij geen tijd van zijn baas krijgt om in Hong Kong het uittreksel van zijn geboorteakte te gaan halen. 
Bovendien heeft hij geen geld voor die dure reis en het allerergste van alles: hij heeft vliegangst. X ziet het niet zitten 
en vraagt de behandelende ambtenaar of sprake is van bewijsnood op grond waarvan hij niet een uittreksel uit zijn 
geboorteakte hoeft te overleggen. 
 
De behandelend ambtenaar zoekt een oplossing. Van bewijsnood zoals de regels dit bedoelen, is hier op voorhand 
immers geen sprake. Van bewijsnood is alleen sprake als het totaal onmogelijk is om aan het uittreksel van de 

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

aangevoerde vliegangst. Om te beginnen bestaat mogelijk de oplossing dat een in Hong Kong verblijvend familielid 
van X voor hem het uittreksel opvraagt en het over de post naar X stuurt. Of kan X de akte via professionele 
rechtshulpverleners (bijvoorbeeld een advocatenkantoor) in Hong Kong laten opvragen. Mocht dit alles niet baten en 
kan het uittreksel op geen enkele wijze via een gemachtigde worden verkregen (hetgeen niet te verwachten is), dan 
kan de vliegangst als argument door de behandelend ambtenaar alléén worden geaccepteerd als X van zijn bewering 
een ondersteunende verklaring overlegt van een psychiater. Tenzij hij zijn land middels andere transportmiddelen 
(bijvoorbeeld boot) kan bereiken, om aldaar het gevraagde te verkrijgen. Alleen bij een door een ondersteunend 

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

verzoek door is gestuurd naar het land van herkomst. Daar is echter gebleken dat haar geboortegegevens onvindbaar 

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

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

 

B 
Paragraaf 3.5.6/7-alg Toelichting algemeen ad artikel 7, HRWN-CM komt te luiden: 

Paragraaf 3.5.6 Bewijsnood gelegaliseerde buitenlandse documenten 
 

Van de voorwaarde van het overleggen van uit het buitenland afkomstige gelegaliseerde documenten kan worden 
vrijgesteld de persoon die wegens bewijsnood niet in staat is dergelijke documenten over te leggen. Indien geen 
sprake is van bewijsnood, wordt geen vrijstelling verleend. 
 
Bewijsnood zal zich met name voordoen in het geval dat registers van de burgerlijke stand in het land waar de 
documenten vandaan moeten komen niet bestaan dan wel onvolledig zijn, alsmede wanneer in het land in kwestie 
geen stukken kunnen worden verkregen vanwege de op dat moment bestaande politieke situatie. 

 
In principe wordt geen bewijsnood aangenomen indien gebleken is dat sprake is van één van de onderstaande 
omstandigheden: 
•  verzoeker beschikt over een document (bijvoorbeeld een identiteitsbewijs) dat ná de datum van de verleende 

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

•  op verzoek van verzoeker een rechtsfeit of rechtshandeling heeft plaatsgevonden waarbij de autoriteiten 

waarvan de verzoeker de nationaliteit bezit betrokken waren; of 
•  verzoeker vrijwillig naar het land van herkomst is gereisd, waarvan hij de nationaliteit bezit 
 
Er kunnen echter omstandigheden zijn dat ondanks dat één van bovenstaande omstandigheden zich heeft 
voorgedaan, toch sprake is van bewijsnood. 
 
Syrië 

Op grond van het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 11 december 2013 is vanwege de 
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bestaande politieke situatie in Syrië besloten dat in de naturalisatieprocedure tot 1 april 2015 een in Syrië geboren 
vreemdeling niet een uit Syrië afkomstige geboorteakte hoeft te overleggen. Het ambtsbericht Syrië geeft aan dat 
civiele registers vernietigd zijn dan wel niet meer volledig functioneren. Mocht een in Syrië geboren vreemdeling wel 

een uit Syrië afkomstige geboorteakte/uittreksel van de geboorteakte overleggen, dan wordt deze door de bevoegde 
autoriteiten geregistreerd in de desbetreffende bevolkingsbasisregistratie. 
 
Dit betekent dat tot 1 april 2015 naturalisatieverzoeken kunnen worden gedaan zonder dat de vreemdeling, die in 
Syrië is geboren, verplicht is om een geboorteakte te overleggen. Dit geldt tevens in het geval dat op het 
naturalisatieverzoek na 1 april 2015 nog moet worden beslist, al dan niet na een rechterlijke procedure over het 
verzoek. 

 
Let op: de vrijstelling geldt in beginsel niet voor het overleggen van een geldig Syrisch paspoort. 
 
Voorbeeld 1 
X, 19 jaar en van Chinese nationaliteit, wenst een verzoek om naturalisatie in te dienen. Sinds zijn derde woont hij 
met zijn ouders op Curaçao. X is geboren in Hong Kong. Toen de familie van X zich 16 jaar geleden op Curaçao 

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

een vertaling in het Nederlands, Engels, Frans of Duits van het uittreksel te worden bijgevoegd, afkomstig van een 
beëdigd vertaler. 
 
X stelt dat hij geen tijd van zijn baas krijgt om in Hong Kong het uittreksel van zijn geboorteakte te gaan halen. 
Bovendien heeft hij geen geld voor die dure reis en het allerergste van alles: hij heeft vliegangst. X ziet het niet zitten 
en vraagt de behandelende ambtenaar of sprake is van bewijsnood op grond waarvan hij niet een uittreksel uit zijn 

geboorteakte hoeft over te leggen. 

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

geen vrij kan krijgen van zijn werkgever, kan de behandelend ambtenaar zeggen dat hij/zij mogelijkerwijs tijdens een 
volgende vakantie de geboorteakte kan afhalen. Het later indienen, als alle documenten aanwezig zijn, van het 
verzoek om naturalisatie is hiervan dan het gevolg. Ook het financiële argument is niet een doorslaggevend 
argument, net zomin als de aangevoerde vliegangst. Om te beginnen bestaat mogelijk de oplossing dat een in Hong 
Kong verblijvend familielid van X voor hem het uittreksel opvraagt en het over de post naar X stuurt. Of kan X de akte 
via professionele rechtshulpverleners (bijvoorbeeld een advocatenkantoor) in Hong Kong laten opvragen. Mocht dit 

alles niet baten en kan het uittreksel op geen enkele wijze via een gemachtigde worden verkregen (hetgeen niet te 

verwachten is), dan kan de vliegangst als argument door de behandelend ambtenaar alléén worden geaccepteerd als 
X van zijn bewering een ondersteunende verklaring overlegt van een psychiater. Tenzij hij zijn land middels andere 
transportmiddelen (bijvoorbeeld boot) kan bereiken, om aldaar het gevraagde te verkrijgen. Alleen bij een door een 
ondersteunend bewijsstuk, afkomstig van een objectieve bron, aangetoonde onmogelijkheid tot verkrijging van het 
vereiste document is sprake van bewijsnood. De Gouverneur vraagt daarbij dus altijd om ondersteunend bewijs uit 
objectieve bron. 
 

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

Deze verklaring op zich is niet voldoende om bewijsnood aan te tonen. Het zou immers kunnen dat betrokkene niet 
werkelijk geboren is in het land waar zij vandaan stelt te komen. Slechts wanneer er geen indicaties zijn dat 
betrokkene wellicht afkomstig is uit een ander land dan gesteld en wanneer de gegevens van betrokkene op de 
verklaring overeenkomen met de gegevens die zij eerder heeft verstrekt bijv. in de toelatingsprocedure, kan op grond 
van een dergelijke verklaring eventueel bewijsnood aangenomen worden. Andere stukken (zoals een schooldiploma of 
een doopakte uit het land van herkomst) waar ook dezelfde gegevens op vermeld staan, zouden het in dit geval 
makkelijker maken om het beroep op bewijsnood te accepteren. 
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Artikel II 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt 

geplaatst en vervalt op 1 april 2015. 
Dit besluit werkt terug tot 1 april 2014.  
 
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten 
worden geplaatst. 
 
 

‟s-Gravenhage, 26 maart 2014 
 
 
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,  
namens deze, 
 

 
 
L. Mulder  
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken 
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TOELICHTING 
 
Algemeen 

 
In verband met de politieke situatie in Syrië wordt voor de duur van een jaar na 1 april 2014 tot 1 april 2015, een 
vrijstelling ingesteld ten aanzien van het vereiste van een Syrische geboorteakte ten behoeve van een optie- of 
naturalisatieverzoek.  
 
Dit houdt in dat een vreemdeling die is geboren in Syrië: 

- die een optieverklaring aflegt of naturalisatieverzoek indient; 

- dan wel wiens naturalisatieverzoek of optieverzoek nog in behandeling is bij de IND respectievelijk de 
burgemeester; 

- of wiens naturalisatieverzoek of optieverzoek nog niet onherroepelijk is vastgesteld,  
tijdelijk geen geboorteakte hoeft te overleggen. De vreemdeling hoeft dus niet aan te tonen dat hij in bewijsnood is.  
 
Nu het ambtsbericht Syrië van 11 december 2013 aangeeft dat de aanvraag van een geboorteakte in Syrië niet 

mogelijk lijkt in bepaalde gebieden van Syrië, omdat civiele registers vernietigd zijn dan wel niet meer volledig 
functioneren, is het aantonen van bewijsnood niet nodig voor de duur van een jaar. 
 
Op 1 maart 2014 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ingestemd met de bij nota voorgestelde 
beleidswijziging zoals beschreven hierboven. De handleiding wordt met dit besluit hierop aangepast. 
 
 

Artikelsgewijs 
 
A 
De in het algemene deel van deze toelichting beschreven vrijstelling is aan paragraaf 2.2.5.6 van artikel 6, derde lid, 
toegevoegd. 
 

Voorts is toegevoegd wanneer in principe geen bewijsnood wordt aangenomen. Deze alinea is al opgenomen in de 

Nederlandse handleiding. Om een eenduidig beleid te bewerkstelligen wordt ook deze tekst in de Handleiding voor de 
toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten 
opgenomen. 
 
B 
De in het algemene deel van deze toelichting beschreven vrijstelling is aan paragraaf 3.5.6 van artikel 7 algemeen 

toegevoegd.  
 
Voorts is toegevoegd wanneer in principe geen bewijsnood wordt aangenomen. Deze alinea is al opgenomen in de 
Nederlandse handleiding. Om een eenduidig beleid te bewerkstelligen wordt ook deze tekst in de Handleiding voor de 
toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten 
opgenomen. 

 

 
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,  
namens deze, 
 
 
L. Mulder  
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken 
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Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 maart 2014, nummer WBN 2014/2, 
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 juli 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: 
 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. 
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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 

Chili B 
Tot Chileen genaturaliseerden verliezen hun Chileense 
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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 

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, 
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bevoegde autoriteit hiervan 
op de hoogte stellen en 
verzoeken de 
(gemeentelijke) 
basisadministratie aan te 
passen. 
 

mits de betrokkene 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 
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nationaliteit bezit, verliest niet automatisch de Filippijnse 
nationaliteit bij het aannemen van een andere nationaliteit 
De Filippijn kan afstand doen van zijn Filippijnse 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 
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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. 
 
A, D, E: tot 01.07.2010 

Ivoorkust A 

Jamaica B 

Japan A 

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). 
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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 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 
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ingang van 30.12.2005 mogelijk (Wet van het 
staatsburgerschap van Nauru van 2005). 
 
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd aan 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 
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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. 

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). 
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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 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 A, soms B 
Een burger zal de Tsjechische nationaliteit niet verliezen als 
de andere nationaliteit wordt verkregen in verband met een 
huwelijk met de inwoner van een ander land, onder de 
voorwaarde dat het verkrijgen van die andere nationaliteit 
tijdens de huwelijkse staat (moet zijn) geschied(t). 
De Tsjechische nationaliteit wordt tevens niet verloren in het 
geval de andere nationaliteit van rechtswege wordt verkregen 
door geboorte. 
 
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd 



  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2014,  nummer 9, 2 mei 2014 pagina 44 

 
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. 

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-
Brittannië (en Noord-
Ierland)) 

B 

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 
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Artikel II 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 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, 27 maart 2014 
 

 
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
namens deze, 
 
 
L. Mulder, 

Directeur-generaal Vreemdelingenzaken 
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TOELICHTING 
 
Algemeen 

 
De nationaliteitswetgeving van een aantal landen is gewijzigd. Daarnaast is een land toegevoegd aan de landenlijst. 
 
Landsgewijs 
 
Bosnië-Herzegovina 
Op 28 september 2012 heeft het Constitutioneel Hof van Bosnië-Herzegovina besloten dat de artikelen 17 en 39 lid 1 

van de Bosnische staatsburgerschapswet niet langer gelden vanaf de dag na de publicatie van dit besluit 
in het staatsblad. Het besluit is op 29 oktober 2012 gepubliceerd in het staatsblad van Bosnië-Herzegovina, en dus in 
werking getreden op 30 oktober 2012. 
Dit betekent dat onderdanen van Bosnië-Herzegovina afstand kunnen doen van hun nationaliteit. Personen die een 
naturalisatieverzoek indienen of een optieverklaring afleggen, moeten een bereidheidsverklaring ondertekenen. 
 

Onderdanen die voor 1 januari 1998 een andere nationaliteit hebben verkregen, verliezen niet per 1 januari 2013 de 
nationaliteit van Bosnië-Herzegovina (artikel 39, sub 1 Nationaliteitswet Bosnië-Herzegovina). 
Onderdanen die na 1 januari 1998 vrijwillig een andere nationaliteit hebben verkregen verliezen niet automatisch de 
nationaliteit van Bosnië-Herzegovina. Er is na 1 januari 1998 alleen verlies van de nationaliteit van Bosnië-
Herzegovina als er afstand is gedaan. 
 
Daarnaast is komen te vervallen dat personen die voorafgaand aan de inwerkingtreding van de staatsburgerschapswet 

(1 januari 1998) vrijwillig een ander staatsburgerschap hadden aangenomen, binnen vijftien jaar na de 
inwerkingtreding (dus voor 1 januari 2013) afstand moeten hebben gedaan van dat andere staatsburgerschap om hun 
staatsburgerschap van Bosnië-Herzegovina te kunnen behouden. Dit betekent dat mensen die voor 1 januari 1998 
vrijwillig de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen, de nationaliteit van Bosnië-Herzegovina niet verliezen per 1 
januari 2013. 
 

Congo (Volksrepubliek) 

In januari 2002 is een nieuwe grondwet aangenomen en geldig geworden per 20 januari 2002 waarin staat dat een 
Congolees het recht heeft om twee nationaliteiten te hebben en vrijwillig afstand te doen. 
 
Equatoriaal Guinee 
Gebleken is dat er sprake is van automatisch verlies. Voorheen was het onbekend. 
 

Pakistan 
Dit betreft een verduidelijking. Minderjarigheid is specifiek voor de nationaliteitswetgeving gedefinieerd als jonger dan 
21 jaar. 
 
Zuid-Sudan 
De Republiek Zuid-Sudan is toegevoegd aan de landenlijst omdat Zuid-Sudan sinds 9 juli 2011 een zelfstandig land is. 

 

 
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
namens deze, 
 
 
L. Mulder, 
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken 
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Mandaatbesluit van de Gouverneur van Sint Maarten van 10 oktober 2011, CZ-11/0056, 
houdende de verlening van mandaat aan het hoofd van de Dienst Burgerzaken op grond van 
artikel 26, eerste lid, onder b, en artikel 40, eerste lid, onder b, van de Paspoortwet  
(Mandaatbesluit uitgifte nationale paspoorten) 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
Na overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 
Na overleg met de Minister President van Sint Maarten; 
Gelet op artikel 26, eerste lid, onder b, en artikel 40, eerste lid, onder b, van de Paspoortwet; 
Gelet op de brief van de Gouverneur van Sint Maarten van 3 oktober 2011, CZ-11/0056 betreffende het mandaat tot 
uitgifte van nationale paspoorten aan het hoofd Burgerzaken; 
 

BESLUIT: 

 
 

Artikel 1 
 
Het hoofd van de Dienst Burgerzaken van het land Sint Maarten wordt aangewezen als autoriteit die namens de 

Gouverneur van Sint Maarten bevoegd is tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor en het verstrekken van 
nationale paspoorten, voor zover het personen betreft die als ingezetene in de basisadministratie van het land Sint 
Maarten zijn opgenomen.  
 
Artikel 2 
 
De bevoegdheid tot het verstrekken van nationale paspoorten omvat tevens de bevoegdheid tot weigering of 

vervallenverklaring van nationale paspoorten die worden aangevraagd door of zijn verstrekt aan personen die als 

ingezetene in de basisadministratie van het land Sint Maarten zijn opgenomen. 
 
Artikel 3 
 
1.  Het hoofd van de Dienst Burgerzaken van het land Sint Maarten kan voor de in dit besluit gegeven bevoegdheden 

ondermandaat verlenen. 

2.  Ondermandaat wordt niet verleend dan nadat daartoe voorafgaand door de Gouverneur van Sint Maarten 
schriftelijke toestemming is gegeven.   

3.  Van besluiten houdende verlening van ondermandaat als bedoeld in het eerste lid wordt een afschrift verzonden 
aan de Gouverneur van Sint Maarten. 

 
Artikel 4 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 oktober 2011. 
 
Artikel 5            
 
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit uitgifte nationale paspoorten. 
Dit besluit zal in het Afkondigingsblad worden geplaatst.         

 
 
        
         Philipsburg, achttiende oktober 2011 
         De Gouverneur van Sint Maarten 
         E.B. Holiday 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

no. 35 
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            No. 2013/1667 
  
 

 
LANDSBESLUIT  

 
VAN DE 11DE OKTOBER 2013 LB-13/0802 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
  
  Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
 

Overwegende:  
 

1. Dat er een Raad voor de Volksgezondheid is; 
2. Dat de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid invulling aan deze raad wenst te geven 

en in de positie van voorzitter wenst te voorzien; 
3. Dat ingevolge de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid de voorzitter van de Raad voor de 

Volksgezondheid bij Landsbesluit wordt benoemd. 
 

Gelezen: 
 

Het voorstel van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid van Sint Maarten.  

 
Gelet op: 

 
1. Artikelen 5, 6 en 7 van de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid (AB 2013, GT no 442); 
2. Het Aanwijzingsbesluit geschiktheids- en bekwaamheidseisen van de leden van de Raad voor de 

Volksgezondheid en het in de bijlage daarbij geschetste functieprofiel. 

 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

Artikel 1 
 

 

De heer P. Hermanides wordt benoemd als voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid Sint Maarten.  
 

 
Artikel 2 

 
De benoeming is voor een periode van drie (3) jaar.  

 

Artikel 3 
 

Dit landsbesluit treedt in werking op de dag der dagtekening daarvan. 

 
   
         Philipsburg, elfde oktober 2013 

         De Gouverneur van Sint Maarten 
         E.B. Holiday 
 
 
Minister van Volksgezondheid, 
Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
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No. 2013/1766 

  
 

 
LANDSBESLUIT  

 
VAN DE 15de NOVEMBER 2013 LB-13/0803 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

 
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
 

Overwegende:  
 

1. Dat er een Raad voor de Volksgezondheid is; 

2. Dat de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid invulling aan deze raad wenst te geven;  
3. Dat de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid de (vertegenwoordigers van de) 

patiëntenorganisaties bij brief van 12 februari 2013 heeft verzocht om kandidaten voor te dragen die in de 
Raad voor de Volksgezondheid plaats willen nemen; 

4. Dat de Diabetes Foundation of Sint Maarten, een organisatie die patiënten vertegenwoordigt, 3 kandidaten 

heeft voorgedragen; 
5. Dat de selectiecommissie, gelet op de in het functieprofiel vastgestelde geschiktheids- en bekwaamheidseisen, 

mevrouw S. De Cuba en mevrouw K.E.A. Eusebius, heeft geselecteerd; 
6. Dat ingevolge de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid de leden van de Raad voor de 

Volksgezondheid bij Landsbesluit worden benoemd. 
 
Gelezen: 
 

Het voorstel van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid van Sint Maarten.  
 

Gelet op: 
 

1. Artikelen 5, 6 en 7 van de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid (AB 2013, GT no 442); 

2. Het Aanwijzingsbesluit geschiktheids- en bekwaamheidseisen van de leden van de Raad voor de 
Volksgezondheid en het in de bijlage daarbij geschetste functieprofiel;  

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
Artikel 1 

 
Mevrouw S. de Cuba wordt benoemd als lid van de Raad voor de Volksgezondheid.  
 

Artikel 2 
De benoeming is voor een periode van drie (3) jaar.  

 
 

Artikel 3 
Dit landsbesluit treedt in werking op de dag der dagtekening daarvan. 
 

          Philipsburg, vijftiende november 2013 
          De Gouverneur van Sint Maarten 
          E.B. Holiday 
 
Minister van Volksgezondheid, 
Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
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No. 2013/1672 

  
 

 
LANDSBESLUIT  

 
VAN DE 15de NOVEMBER 2013 LB-13/0804 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

 
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
 

Overwegende:  
 

1. Dat er een Raad voor de Volksgezondheid is; 

2. Dat de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid invulling aan deze raad wenst te geven;  
3. Dat de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid de (vertegenwoordigers van de) 

patiëntenorganisaties bij brief van 12 februari 2013 heeft verzocht om kandidaten voor te dragen die in de 
Raad voor de Volksgezondheid plaats willen nemen; 

4. Dat de Diabetes Foundation of Sint Maarten, een organisatie die patiënten vertegenwoordigt, 3 kandidaten 

heeft voorgedragen; 
5. Dat de selectiecommissie, gelet op de in het functieprofiel vastgestelde geschiktheids- en bekwaamheidseisen, 

mevrouw S. De Cuba en mevrouw K.E.A. Eusebius, heeft geselecteerd; 
6. Dat ingevolge de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid de leden van de Raad voor de 

Volksgezondheid bij Landsbesluit worden benoemd. 
 
Gelezen: 
 

Het voorstel van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid van Sint Maarten.  
 

Gelet op: 
 

1. Artikelen 5, 6 en 7 van de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid (AB 2013, GT no 442); 

2. Het Aanwijzingsbesluit geschiktheids- en bekwaamheidseisen van de leden van de Raad voor de 
Volksgezondheid en het in de bijlage daarbij geschetste functieprofiel;  

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
Artikel 1 

 
Mevrouw K.E.A. Eusebius wordt benoemd als lid van de Raad voor de Volksgezondheid.  
 

Artikel 2 
De benoeming is voor een periode van drie (3) jaar.  

 
 

Artikel 3 
Dit landsbesluit treedt in werking op de dag der dagtekening daarvan. 
 

          Philipsburg, vijftiende november 2013 
          De Gouverneur van Sint Maarten 
          E.B. Holiday 
 
Minister van Volksgezondheid, 
Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
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No. 2013/1671 

  
 

 
LANDSBESLUIT  

 
VAN DE 11de OKTOBER 2013 LB-13/0805 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
 

Overwegende:  
 

1. Dat er een Raad voor de Volksgezondheid is; 
2. Dat de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid invulling aan deze raad wenst te geven;  
3. Dat de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid de verstrekkers van de gezondheidszorg 

bij brief van 12 februari 2013 heeft verzocht om kandidaten voor te dragen die in de Raad voor de 
Volksgezondheid plaats willen nemen; 

4. Dat de Sint Maarten Medical Association, een organisatie die de verstrekkers van gezondheidszorg (medische 
beroepsbeoefenaren) vertegenwoordigt, (uitsluitend)  

de heer M. Mercuur als kandidaat heeft voorgedragen; 
5. Dat de selectiecommissie heeft vastgesteld dat deze kandidaat aan de in het functieprofiel vastgestelde 

geschiktheids- en bekwaamheidseisen voldoet; 

6. Dat ingevolge de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid de leden van de Raad voor de 
Volksgezondheid bij Landsbesluit worden benoemd. 

 
Gelezen: 
 
Het voorstel van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid van Sint Maarten.  

 
Gelet op: 

 
1. Artikelen 5, 6 en 7 van de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid (AB 2013, GT no 442); 

2. Het Aanwijzingsbesluit geschiktheids- en bekwaamheidseisen van de leden van de Raad voor de 
Volksgezondheid en het in de bijlage daarbij geschetste functieprofiel;  

 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
Artikel 1 

 
De heer M. Mercuur wordt benoemd als lid van de Raad voor de Volksgezondheid.  

 

Artikel 2 
 
De benoeming is voor een periode van drie (3) jaar.  

 
 

Artikel 3 

 
Dit landsbesluit treedt in werking op de dag der dagtekening daarvan. 
          Philipsburg, elfde oktober 2013 
          De Gouverneur van Sint Maarten 
          E.B. Holiday 
Minister van Volksgezondheid, 
Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
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No. 2013/1670 

  
 

 
LANDSBESLUIT  

 
VAN DE 11de OKTOBER 2013 LB-13/0806 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
 

Overwegende:  
 

1. Dat er een Raad voor de Volksgezondheid is; 
2. Dat de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid invulling aan deze raad wenst te geven;  
3. Dat de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid de verstrekkers van de gezondheidszorg 

bij brief van 12 februari 2013 heeft verzocht om kandidaten voor te dragen die in de Raad voor de 
Volksgezondheid plaats willen nemen; 

4. Dat verschillende zorginstellingen kandidaten hebben voorgedragen; 
5. Dat de selectiecommissie, gelet op de in het functieprofiel vastgestelde geschiktheids- en bekwaamheidseisen, 

uit deze kandidaten mevrouw B. Boetekees heeft geselecteerd; 
6. Dat ingevolge de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid de leden van de Raad voor de 

Volksgezondheid bij Landsbesluit worden benoemd. 
 
Gelezen: 
 
Het voorstel van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid van Sint Maarten.  

 
Gelet op: 

 
1. Artikelen 5, 6 en 7 van de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid (AB 2013, GT no 442); 
2. Het Aanwijzingsbesluit geschiktheids- en bekwaamheidseisen van de leden van de Raad voor de 

Volksgezondheid en het in de bijlage daarbij geschetste functieprofiel;  

 
 

HEEFT BESLOTEN: 

 
Artikel 1 

 
 
Mevrouw B. Boetekees wordt benoemd als lid van de Raad voor de Volksgezondheid.  
 

Artikel 2 
 
De benoeming is voor een periode van drie (3) jaar.  

 

 
Artikel 3 

 

Dit landsbesluit treedt in werking op de dag der dagtekening daarvan. 
 
         Philipsburg, elfde oktober 2013 
         De Gouverneur van Sint Maarten 
         E.B. Holiday 
Minister van Volksgezondheid, 
Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
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No. 2013/1669 

  
 

 
LANDSBESLUIT  

 
VAN DE 11de OKTOBER 2013 LB-13/0807 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

 
Overwegende:  

 
1. Dat er een Raad voor de Volksgezondheid is; 
2. Dat de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid invulling aan deze raad wenst te geven;  
3. Dat de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid de (vertegenwoordigers van de) 

zorgverzekeraars bij brief van 12 februari 2013 heeft verzocht om maximaal 3 kandidaten voor te dragen; 

4. Dat de selectiecommissie, gelet op de in het functieprofiel vastgestelde geschiktheids- en bekwaamheidseisen, 
uit deze kandidaten mevrouw M. Ch. Brookson heeft geselecteerd; 

5. Dat ingevolge de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid de leden van de Raad voor de 

Volksgezondheid bij Landsbesluit worden benoemd; 
 
Gelezen: 
 

Het voorstel van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid van Sint Maarten.  
 

Gelet op: 
 

1. Artikelen 5, 6 en 7 van de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid (PB 2005, no 50); 
2. Het Aanwijzingsbesluit geschiktheids- en bekwaamheidseisen van de leden van de Raad voor de 

Volksgezondheid en het in de bijlage daarbij geschetste functieprofiel;  
 
 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
Artikel 1 

 
 
Mevrouw M. Ch. Brookson wordt benoemd als lid van de Raad voor de Volksgezondheid.  

 
Artikel 2 

 
De benoeming is voor een periode van drie (3) jaar.  

 
 

Artikel 3 

 
Dit landsbesluit treedt in werking op de dag der dagtekening daarvan. 
 

         Philipsburg, elfde oktober 2013 
         De Gouverneur van Sint Maarten 
         E.B. Holiday 
 
Minister van Volksgezondheid, 
Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
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No. 2013/1668 
  

 

 
LANDSBESLUIT  

 
VAN DE 11de OKTOBER 2013 LB-13/0808 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
 
 

Overwegende:  
 

1. Dat er een Raad voor de Volksgezondheid is; 

2. Dat de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid invulling aan deze raad wenst te geven 
en in de positie van secretaris wenst te voorzien; 

3. Dat ingevolge de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid de secretaris van de Raad voor de 
Volksgezondheid bij Landsbesluit wordt benoemd. 

 
Gelezen: 

 
Het voorstel van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid van Sint Maarten.  

 
Gelet op: 

 
1. Artikelen 5, 6 en 7 van de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid (AB 2013, GT no 442); 
2. Het Aanwijzingsbesluit geschiktheids- en bekwaamheidseisen van de leden van de Raad voor de 

Volksgezondheid en het in de bijlage daarbij geschetste functieprofiel. 
 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

Artikel 1 

 
 
Mevrouw Z. Bary wordt benoemd als secretaris van de Raad voor de Volksgezondheid Sint Maarten. 
 

Artikel 2 
 

De benoeming is voor een periode van drie (3) jaar.  
 
 
 

Artikel 3 
 

Dit landsbesluit treedt in werking op de dag der dagtekening daarvan. 

           
          Philipsburg, elfde oktober 2013 
          De Gouverneur van Sint Maarten 
          E.B. Holiday 
 
Minister van Volksgezondheid, 
Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
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Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening, Milieu  
en Infrastructuur  
Ministry of Public Housing, Spatial Planning,  

Environment and Infrastructure  
  

 

AANKONDIGING – TERINZAGELEGGING 
Ontwerp- ontwikkelingsplan Simpson Bay 

  
Op grond van  de Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning (AB 2013, GT no. 144) kondigt de Minister van 
VROMI hierbij de terinzagelegging van het ontwerp- ontwikkelingsplan Simpson Bay aan. Het (ontwerp)ontwikkelingsplan 

(ook wel bestemmingsplan genoemd) vormt het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen voor zover deze betrekking hebben 

op het bouwen en gebruiken van grond en opstallen. Het ontwerp- ontwikkelingsplan Simpson Bay omvat tevens de 
luchthaven, Beacon Hill en de Simpson Bay lagoon.  

Gedurende de periode van tervisielegging van 5 mei 2014 tot en met 3 juni 2014 kan eenieder schriftelijk bezwaar 
indienen met betrekking tot het ontwerp-ontwikkelingsplan Simpson Bay bij:  

de Minister van VROMI, Government Administration Building, P.O. Box 943, Clem Labega Square, Philipsburg, St. Maarten. 

Na de tervisielegging zal het ontwerp ontwikkelingsplan, inclusief alle ingebrachte bezwaren, ter afhandeling en 
vaststelling (wet) worden aangeboden aan de Raad van Ministers en het Parlement.  

 
Het ontwerp- ontwikkelingsplan Simpson Bay ligt ter inzage op de volgende locaties; 

-  Ministerie van VROMI, Tamarindesteeg #16, Philipsburg  
-  Public Service Center Simpson Bay, Simpson Bay Fish Market 

 

Het ontwerp ontwikkelingsplan is tevens digitaal beschikbaar via www.sintmaartengov.org 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANNOUNCEMENT - PUBLIC REVIEW 
Draft development plan Simpson Bay  

 

In accordance with the National Ordinance on Spatial Development Planning (AB 2013, GT no. 144) the Minister of 
VROMI hereby announces the placement of the draft development plan Simpson Bay on public review. The (draft) 
development plan  (in popular terms a zoning plan) will guide the future spatial development of the Simpson Bay area 
where it relates to land use and building regulations. The draft development plan Simpson Bay includes the airport, 
Beacon Hill and the Simpson Bay Lagoon.  
During the public review period from May 5, 2014 up to and including June 3, 2014, anyone may submit objections 
with respect to the Draft development plan Simpson Bay in writing to: the Minister of VROMI, Government Administration 
Building, P.O. Box 943, Clem Labega Square, Philipsburg, St. Maarten. After the public review the draft development plan 
including all submitted objections will be sent to the Council of Ministers and Parliament for handling and approval (law).  
The Draft development plan Simpson Bay is placed on public review at the following locations: 
 

-  Ministry of VROMI, Tamarindesteeg #16, Philipsburg  
-  Public Service Center Simpson Bay, Simpson Bay Fish Market 
 

The draft development plan is also available online through www.sintmaartengov.org   
 
De Minister van VROMI, 

Maurice Lake 

 

 

 

 

 

 

 

#16 Tamarindesteeg 

Philipsburg,  
Sint Maarten 
T: 542-4289 

F: 543-7817 

 

ph: 542-4289 

fax: 543-7817 

mob: 520-7991 

e-mail: 

Louis.Brown@sintmaartengov.org 
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College financiel toezicht 
 
 

 
 
 
Bestuursreglement College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten  

 
Het College financieel toezicht heeft in zijn vergadering van 22 oktober 2013, gelet op artikel 5 van de Rijkswet 
financieel toezicht Curacao en Sint Maarten, een bestuursreglement vastgesteld, gelijk aan onderstaande tekst, zodat 
de voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten besluit: 
 
Artikel 1: definities  

1. In dit reglement wordt verstaan onder:  

a) de wet: de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten;  
b) het College: het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de 

wet;  
c) de secretaris: de secretaris, zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid van de wet; 
d) het secretariaat: de secretaris en de medewerkers die aan hem zijn toegevoegd gezamenlijk; 
e) de landen: de landen Curaçao en Sint Maarten; 
f) de minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

2. De in dit reglement voorkomende begrippen hebben overigens, indien die begrippen ook voorkomen in de wet, de 
betekenis welke de wet daaraan geeft.  

 
Artikel 2: bestuursreglement  
Dit is het voor het College geldende reglement, zoals bedoeld in artikel 5 van de wet.  

 

COLLEGE 
 
Artikel 3: adviesfunctie 
1. De leden van het College fungeren tevens als algemeen adviseurs voor het College financieel toezicht Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba. De leden van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba fungeren als 
algemeen adviseurs ten behoeve van het College voor zover zij daarin niet ook als lid zijn benoemd. 

2. Het College en de als adviseur optredende leden van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba, beraadslagen in gezamenlijkheid.  
3. De leden die optreden als adviseurs hebben in de rol van adviseur geen stemrecht en kunnen in geen enkel geval 

een dwingend advies afgeven. 
 
Artikel 4: nevenfuncties 
1. Een lid vervult geen betrekking zoals genoemd in artikel 3 van de wet en vervult ook overigens geen andere 

betrekking of nevenfunctie die ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn functie of de 

handhaving van zijn onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. 
2. Iedere wijziging ten aanzien van de nevenfuncties van het lid dient direct door het desbetreffende lid aan de 

voorzitter door te worden gegeven. 
3. De nevenfuncties van de leden worden tevens gepubliceerd op de website van het College. 
 
Artikel 5: profielschets 

De leden van het College worden op grond van deskundigheid benoemd, zoals bepaald in artikel 2 lid 3 van de wet. 
Ter ondersteuning van de benoeming zoals in de wet geregeld stelt het College een profielschets op. 
 
Artikel 6: de secretaris  
1. De secretaris wordt door Onze Minister benoemd in overleg met het College.  
2. De secretaris legt tenminste tweemaal per jaar verantwoording af aan het College.  

3. Voor de secretaris kan door de voorzitter van het College, gehoord de andere leden, tevens een plaatsvervanger 

worden benoemd. De plaatsvervangende secretaris vervangt de secretaris bij diens afwezigheid.  
4. De secretaris en de plaatsvervangende secretaris verdelen hun werkzaamheden onderling.  
5. De secretaris heeft de dagelijkse leiding over het secretariaat en onderhoudt uit dien hoofde de formele contacten 

met het College.  
6. De medewerkers van het secretariaat worden vanwege Onze Minister aan het College ter beschikking gesteld. Het 

voorgaande geschiedt op voordracht van de secretaris, na overleg met het College.  
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Artikel 7: begroting en jaarverslag  
1. Het College zendt jaarlijks vóór 1 oktober aan de minister een begrotingsvoorstel voor het daaropvolgende 

kalenderjaar met betrekking tot de aan de taakvervulling van het College verbonden uitgaven.  
2. Het College zendt jaarlijks voor 1 april aan Onze Minister een jaarverslag over het afgelopen kalenderjaar met 

betrekking tot de aan de taakvervulling van het College verbonden uitgaven. Dit jaarverslag omvat een financieel 
deel en een beleidsdeel, waarin verslag wordt gedaan van de werkzaamheden van het College over de betreffende 
achterliggende periode. 

 
Artikel 8: vergaderingen college  

1. Er wordt zo vaak vergaderd als voorzitter of een Collegelid noodzakelijk achten, doch minimaal één keer per drie 
maanden.  

2. Op voorstel van de voorzitter kunnen vergaderingen ook schriftelijk, telefonisch, via bijvoorbeeld videoconference 
of andere elektronische weg plaatsvinden.  

3. De vergaderingen van het College zijn niet openbaar. De voorzitter kan desgewenst derden uitnodigen bij de 
vergadering aanwezig te zijn.  

4. De secretaris draagt zorg voor het aanleveren van concept stukken.  
5. Vergaderstukken, inclusief een conceptagenda, worden in beginsel minimaal een werkweek voor de datum van de 

vergadering door de secretaris opgesteld en aan het College aangeleverd.  
6. De agenda bevat aangelegenheden die door de secretaris voorafgaand aan de vergadering aan het College bekend 

zijn gemaakt of voor de vergadering door leden van het College bij de secretaris zijn aangemeld.  
7. De secretaris doet een voorstel voor een agenda. Het College bepaalt de agenda.  
8. De secretaris maakt na afloop van de vergadering een kort verslag en een besluitenlijst en stuurt dit aan het 

College voor interne doeleinden. De besluitenlijst wordt door de handtekening van de voorzitter vastgesteld. 
 
Artikel 9: besluiten college 
1. Het College streeft naar besluitvorming bij consensus.  
2. Elk lid kan verzoeken om een beslissing bij stemming te nemen. Indien bij het nemen van besluiten de stemmen 

staken, heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.  

3. Beslissingen kunnen slechts door het College worden genomen indien alle leden van het College, waaronder de 

voorzitter, aan de stemming ter vergadering hebben deelgenomen of vertegenwoordigd zijn.  
 
Artikel 10: verdeling werkzaamheden 
Gezien de betrokkenheid van de leden en de kleinschaligheid van het College wordt in beginsel geen verdeling van 
werkzaamheden ter voorbereiding van besluiten gemaakt. Per geval kan beoordeeld worden of een verdeling van 
werkzaamheden bijdraagt aan een goede besluitvorming.  

 
Artikel 11: deskundigen 
1. Het College kan ten behoeve van zijn werkzaamheden deskundigen raadplegen. Op verzoek van de voorzitter 

verricht de secretaris ook voor dergelijke commissies of deskundigen de secretariaatswerkzaamheden.  
2. De bevoegdheid tot het vaststellen van adviezen, voorstellen en aanbevelingen kan niet worden gedelegeerd of 

gemandateerd aan een commissie of deskundige.  

 

Artikel 12: taal 
Adviezen worden opgesteld in de Nederlandse taal en worden voor zover nodig vertaald. 
 
Artikel 13: geheimhouding:  
1. De leden van het College en het Secretariaat zullen zaken die hen uit hoofde van hun functie vertrouwelijk ter 

kennis komen of waarvan diegene het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim houden voor anderen dan die 
personen aan wie hij of zij ambtshalve tot mededeling verplicht is.  

2. Over interne beraadslaging, stemverhoudingen en uitgewisselde argumenten worden door de leden van het 
College en het secretariaat geen uitspraken naar buiten toe gedaan. 

 
Artikel 14: archivering  
Alle bescheiden betreffende de werkzaamheden van het College worden door haar beheerd. Aan het eind van de 
werkzaamheden (bij opheffing van het College) zullen deze bescheiden worden overgedragen aan het archief van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
 
INTERNE ORGANISATIE 
 
Artikel 15: vertegenwoordiging College 
1. De Collegeleden vertegenwoordigen gezamenlijk het College, terwijl de voorzitter van het College eveneens 

zelfstandig bevoegd is het College te vertegenwoordigen.  

2. Ieder individueel lid van het College kan informerende, niet bindende, gesprekken voeren met derden. Het 
betreffende lid zal de voorzitter en het andere lid daarover informeren, bij voorkeur voorafgaand. 
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Artikel 16: bevoegdheden secretaris 
De secretaris is belast met de dagelijkse aansturing van het secretariaat waaronder het aangaan van verplichtingen 

en het doen van betalingen. Onverminderd de bevoegdheid van het College is de secretaris bevoegd tot het aangaan 
van alle verplichtingen inhoudende de normale bedrijfsvoering van het secretariaat, tot zover het door het College 
geaccordeerde begroting dit toelaat en waarbij ten aanzien van langlopende contracten de tijdelijke aard van het 
College in acht wordt genomen. 
 
 
Artikel 17: vertrouwenspersoon  

Het College benoemt een vertrouwenspersoon voor het secretariaat.  
 
MEDIABELEID 
 
Artikel 18: mediabeleid 
1. Het College streeft openheid over zijn advisering en oordelen na, maar onderschrijft tegelijkertijd het belang van 

de vertrouwensrelatie met de landen.  
2. Het College beheert een website waarop het zijn adviezen openbaar maakt. 
 
Artikel 19: openbaarmaking adviezen 
1. Adviezen van het College aan de besturen die hun grondslag vinden in de wet, worden na een periode van drie 

weken openbaar gemaakt, tenzij deze adviezen, al dan niet in afschrift, gericht zijn aan de Staten van het land en 
daarom per definitie openbaar zijn. In dat laatste geval worden de stukken onmiddellijk na verzending 

gepubliceerd. 
2. Adviezen aan de minister en andere adviezen die vanuit de aard een vertrouwelijk karakter hebben, worden niet 

gepubliceerd. Onderlinge correspondentie op ambtelijk niveau wordt niet gepubliceerd. 
 

Artikel 20: openbaarmaking overige documentatie 
1. De voor de uitoefening van de taken van het College relevante wet- en regelgeving wordt openbaar gemaakt op 

de website. 

2. Begrotingsstukken en jaarverslagen van de landen of van onderdelen van de collectieve sector, worden 
gepubliceerd op de hiervoor bedoelde website op het moment dat het bestuur deze openbaar maakt. Overige 
documentatie wordt slechts dan gepubliceerd als het openbare informatie betreft. 

 

SLOTBEPALING 

Artikel 21: inwerkingtreding  

Dit reglement alsmede wijzigingen in dit reglement treden in werking met ingang van de  
dag van publicatie.  
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Bekendmaking nevenfuncties van de leden van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 

 
Gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 4 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten maakt het College 
financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten hierbij de nevenfuncties van de leden van het College openbaar: 
 
Nevenfuncties de heer Age Bakker: 
- Hoogleraar Monetaire en Bancaire vraagstukken Vrije Universiteit Amsterdam 

- Lid bestuur Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

- Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Waterschapsbank N.V. 

- Lid Audit Committee Ministerie van Buitenlandse Zaken 

- Voorzitter Beleggingsadviescommissie Pensioenfonds Horeca & Catering 

- Lid Adviescommissie Openstelling Borgstellingsregeling MKB 

- Lid Expert Group on Financing for Development, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

Nevenfuncties mevrouw Sybilla Dekker: 
- Lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten 

- Lid Raad van Commissarissen Royal HaskoningDHV  

- Voorzitter Raad van Toezicht Kadaster 

- Voorzitter Taskforce en Stichting Talent naar de Top 

- Voorzitter Raad van Toezicht Diabetes Fonds 

- Voorzitter van de Strategische Adviesraad Bouw en Ondergrond, TNO 

- Voorzitter Tafel van Borging, Maasvlakte II 

- Voorzitter Raad van Toezicht Programma kennis voor Klimaat 

- Voorzitter Bestuurlijk Nationaal Openbaar Vervoer beraad (NOVB) 

- Adviseur Stichting Constant van Gestel Fonds 

- Voorzitter/Dame van de VOC Kamer “Bouw en Cultuur” van het Scheepvaartmuseum 

 
Nevenfuncties de heer Alberto Romero: 
- Financieel-economisch directeur Bank van Curacao en Sint Maarten 

- Voorzitter Financial Institute 

- Secretaris Stichting Roefstra de Gorter 

- Bestuurslid Fundashon Kontakto 

- Voorzitter regentenraad stichting Sales Infomorum 

 

 

Nevenfuncties de heer Richard Gibson: 
- Voorzitter Raad van Bestuur Nationale Investerings Bank 

- President Commissaris Ennia Caribe N.V. 

- President Commissaris Ennia Caribe Aruba N.V. 

- President Commissaris Banco di Caribe B.V.  

- President Commissaris Banco di Caribe Aruba N.V.  

- Ultimate Benificial Owner Townsgate Road N.V. (handelsnaam: Burger King)  

- Ultimate Benificial Owner Today Management N.V. 

- Lid Voortgangscommissie Sint Maarten 

- Lid van de Commissie Integer Openbaar Bestuur van Sint Maarten 
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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 
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Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

AB 2014, no. 34 Regeling interdepartementale 
commissies 

14 april 2014 27 mei 2014 
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In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 

Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 

 

Datum  

inwerkingtreding 

AB 2014, no. 29 Landsverordening van de 6de maart 
2014 houdende wijziging van de 
Landsverordening inrichting en 

organisatie landsoverheid tot 
wijziging van de inbedding en 
naamgeving van bepaalde 
organisatieonderdelen en andere 
wetgevingstechnische aanpassingen 

6 maart 2014 18 april 2014 
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Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
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