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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HOUSE OF
CHINA N.V. voorheen gevestigd te LONG
WALL ROAD # 18, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BRINK
RECYCLING N.V. voorheen gevestigd te
SOUALIGA ROAD # 26, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MILE HIGH
CONSULTING N.V. voorheen gevestigd te
BILLY FOLLY ROAD # 26, BILLY FOLLY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 december
2013, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PICCOLO
MONDO LTD N.V. voorheen gevestigd te
JORDAN ROAD # 11, LOWLANDS, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN
BED & BREAKFAST HOLDING N.V. voorheen
gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET #
24, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
22 augustus 2017, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PHILLY
JOE'S N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT
ROAD # 65, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 december 2013,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SAI
GARMENTS N.V. voorheen gevestigd te
KANAAL STREET UNIT # 1, BOBBY'S
MARINA
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 augustus 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan R.N.S. N.V.
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 92
UNIT 3, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 augustus 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
ROMANESTAR voorheen gevestigd te WELL
ROAD UNIT 19-C, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 augustus 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NON-STOP
TAVERN N.V. DBA NEWS MUSIC CAFÉ
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #
344, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
16 december 2013, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CUPECOY
BEACH
REAL
ESTATE
N.V.
voorheen
gevestigd te RHINE ROAD # 5, LOWLANDS,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 juni 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MERCURY
CRUISES N.V. voorheen gevestigd te C/O
FRENCH QUARTER # 169, ST MARTIN
F.W.I., thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26
juli 2017, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CANDLES BY
DONNA N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT
ROAD # 41, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 december 2013,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan L.H.
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
JORDAN DRIVE # 23, LOWLANDS - CUPE
COY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
december 2013, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
KINDERCARE PLAYSCHOOL AND DAYCARE
FOUNDATION
DBA
POWER
PUFF
PLAYSCHOOL voorheen gevestigd te MIDDLE
REGION ROAD # 23, MIDDLE REGION,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 juli 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EFB
PROPERTIES N.V. voorheen gevestigd te
P.O.BOX
270,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 juli 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney, Deurwaarder der
belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HOUSE OF
CHINA N.V. voorheen gevestigd te LONG
WALL ROAD # 18, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BRINK
RECYCLING N.V. voorheen gevestigd te
SOUALIGA ROAD # 26, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MILE HIGH
CONSULTING N.V. voorheen gevestigd te
BILLY FOLLY ROAD # 26, BILLY FOLLY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 december
2013, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PICCOLO
MONDO LTD N.V. voorheen gevestigd te
JORDAN ROAD # 11, LOWLANDS, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN
BED & BREAKFAST HOLDING N.V. voorheen
gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET #
24, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
22 augustus 2017, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PHILLY
JOE'S N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT
ROAD # 65, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 december 2013,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SAI
GARMENTS N.V. voorheen gevestigd te
KANAAL STREET UNIT # 1, BOBBY'S
MARINA
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 augustus 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan R.N.S. N.V.
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 92
UNIT 3, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 augustus 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney, Deurwaarder der
belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
ROMANESTAR voorheen gevestigd te WELL
ROAD UNIT 19-C, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 augustus 20177,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NON-STOP
TAVERN N.V. DBA NEWS MUSIC CAFÉ
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #
344, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
16 december 2013, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CUPECOY
BEACH
REAL
ESTATE
N.V.
voorheen
gevestigd te RHINE ROAD # 5, LOWLANDS,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 juni 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MERCURY
CRUISES N.V. voorheen gevestigd te C/O
FRENCH QUARTER # 169, ST MARTIN
F.W.I., thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26
juli 2017, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CANDLES BY
DONNA N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT
ROAD # 41, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 december 2013,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan L.H.
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
JORDAN DRIVE # 23, LOWLANDS - CUPE
COY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
december 2013, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
KINDERCARE PLAYSCHOOL AND DAYCARE
FOUNDATION
DBA
POWER
PUFF
PLAYSCHOOL voorheen gevestigd te MIDDLE
REGION ROAD # 23, MIDDLE REGION,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 juli 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EFB
PROPERTIES N.V. voorheen gevestigd te
P.O.BOX
270,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 juli 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JMD
ENTERPRISES N.V. DBA WORLD OF
ELECTRONICS
voorheen
gevestigd
te
AIRPORT BLVD UNIT # 2, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 december
2013, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan C&C
CONSULTANTS N.V. voorheen gevestigd te
P.O. BOX 359, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 juli 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan R.I.
CONSULTING OFFSHORE B.V. voorheen
gevestigd te JUANCHO YRASQUIN BLVD #
6, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 16 februari 2017, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan COCOPLUM
DEVELOPMENT N.V. voorheen gevestigd te
LAGUN
VIEW
COMMERCIAL
CENTER,
WELFARE ROAD # 42, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
RICHARDSON ANITA U. voorheen wonende
te WELFARE ROAD # 30-A, COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
augustus 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SAMIT ALAN
MARC voorheen wonende te MONTE VISTA,
HUMMINGBIRD ROAD # 21, POINT
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 juli 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HODGE
JASON JOSEPH DBA J.J. H. ENTERPRISES
NV voorheen wonende te PIGEON ROAD #
17, PONT BLANCHE, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 juli 2017, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DE NIJS,
JOSEPH
DBA
ESLI
CONSTRUCTION
voorheen wonende te MONTE VISTA ROAD #
116-B, POINT BLANCHE, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 juni 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PETERSON
NIGEL voorheen wonende te DAWN BEACH
ESTATE # 81D DAWN BEACH, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 juli 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RODGERS
ROMERO FERNANDUS voorheen wonende te
BAY SCALLOP # 16, CHERRY ESTATE
OYSTER BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 juli 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
VASTENHOUT PETRUS NICOLAAS REINIER
DBA VASCON voorheen wonende te CHIN
CHERRY ROAD # 8, POINT BLANCHE, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 juni 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Bij exploit van de 1ste september 2017, heb
ik, Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten,
gevolggevende aan een beschikking van de
E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten,
van de 25ste augustus 2017, OPGEROEPEN:
VALERY CYRILLE SAUJOT & MARIECHRISTINE CLAUDE MARCELLE SAUJOTPEDURAND, echtelieden, zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten, voor
de terechtzitting van: dinsdag de 12de
december 2017, des voor/na middags te
08.30 uur, ten Raadhuize te Phillipsburg,
teneinde
op
de
door:
FOUNDATION
TAMARIND APARTMENTS, gedomicilieerd op
Sint Maarten aan de Rhine Road # 36 ten
kantore van de advokaat mr. K. Huisman,
tegen hen ingestelde vordering te antwoorden.
A.R. No: 117/17

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij exploit van de 1ste september 2017, heb
ik, Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten,
gevolggevende aan een beschikking van de
E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten,
van de 25ste augustus 2017, OPGEROEPEN:
FARAH KAMEL ALHALABI, zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten, voor
de terechtzitting van: dinsdag de 12de
december 2017, des voor/na middags te
08.30 uur, ten Raadhuize te Phillipsburg,
teneinde op de door: AHMO APARTMENTS
N.V., gedomicilieerd op Sint Maarten aan de
C.A. Cannegieterstraat # 46 ten kantore van
de advokaat mr. H.S. Kockx, tegen haar
ingestelde vordering te antwoorden.
A.R. No: 112/17

Bij exploit van de 1ste september 2017, heb
ik, Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten,
gevolggevende aan een beschikking van de
E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten,
van de 25ste augustus 2017, OPGEROEPEN:
LOUY KHAMIS ABUDIAB, zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten, voor
de terechtzitting van: dinsdag de 12de
december 2017, des voor/na middags te
08.30 uur, ten Raadhuize te Phillipsburg,
teneinde op de door: AHMO APARTMENTS
N.V., gedomicilieerd op Sint Maarten aan de
C.A. Cannegieterstraat # 46 ten kantore van
de advokaat mr. H.S. Kockx, tegen hem
ingestelde vordering te antwoorden.
A.R. No: 112/17

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

CURATELE
Bij beschikking van de E.A. heer Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St.
Maarten, van 3 juli 2017, is Marlon Chappell
HOOI, geboren 17e december 1994 op St.
Maarten en wonende op St. Maarten, onder
curatele gesteld met benoeming tot curator/
curatrice: Sharine Marselina HOOI
De deurwaarder S.M. APON
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Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 september 2017, nummer
WBN-CM 2017/4, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de
Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint
Maarten
DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE,
Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
(BvvN), het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, het Wijzigingsbesluit Besluit optie- en
Naturalisatiegelden 2002, 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
13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, HRWN-CM komt te luiden:
13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid
Bij algemene maatregel van rijksbestuur worden regelen gesteld betreffende het recht dat
verschuldigd is voor het afleggen en de behandeling van de verklaring van optie en van het
verzoek tot verlening van het Nederlanderschap, de gevallen en de mate waarin daarvan
ontheffing kan worden verleend en de wijze waarop het moet worden voldaan.
De te betalen bedragen voor het afleggen van een optieverklaring en voor het indienen van een
verzoek om naturalisatie zijn vastgelegd in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002.
Met het oog op de jaarlijkse indexering van de optie- en naturalisatiegelden (zie artikel 9, eerste lid,
BON) wordt verwezen naar de in onderstaande tabel vermelde tariefgroepen en de daarbij behorende
tariefcodes en bedragen (in Nederlands-Antilliaanse gulden).
Tariefgroep

Tarief(code)

Bedrag

optie; enkelvoudig

A

Naf. 368

optie; gemeenschappelijk

B

Naf. 628

optie; medeopterende minderjarige

C

Naf. 42

naturalisatie; enkelvoudig; standaard

D

Naf. 1732

naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard

E

Naf. 2210
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naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd

F

Naf. 1288

naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd

G

Naf. 1768

naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

H

Naf. 256
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B
Paragraaf 4/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, HRWN-CM komt te luiden:
Paragraaf 4 Afdracht naturalisatiegelden
De Gouverneur hoeft de ontvangen optiegelden niet af te dragen aan Onze Minister.
De behandeling van en de beslissing op de optieverklaring liggen immers geheel in handen van de
ontvangende instantie.
Artikel 8 BON bepaalt dat een gedeelte van de ontvangen naturalisatiegelden moet worden afgedragen
aan de rijksoverheid. De Gouverneur draagt zorg voor een rechtstreekse afdracht aan Onze Minister.
Tevens regelt artikel 8 BON de hoogte van het bedrag dat de Gouverneur behoudt en op welke wijze
de afdracht aan Onze Minister geschiedt. Over de wijze van afdracht van de ontvangen
naturalisatiegelden door de Gouverneur aan Onze Minister, wordt de Gouverneur nader geïnformeerd
met een brief van de IND.
De Gouverneur behoudt per enkelvoudig verzoek om naturalisatie Naf. 368, ongeacht of betrokkene
het standaard of het verlaagde tarief betaalt. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen, wordt
afgedragen aan Onze Minister (Naf. 1364 bij standaard tarief en Naf. 920 bij verlaagd tarief).
Bij een gemeenschappelijk verzoek of een gelijktijdig verzoek om naturalisatie van meerdere kinderen
binnen één gezin behoudt de Gouverneur Naf. 628 eveneens ongeacht of standaard of verlaagd tarief
is betaald. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen wordt afgedragen Onze Minister (Naf.
1582 bij het standaard tarief en Naf.1140 bij het verlaagd tarief). In het geval van een verzoek tot
medeverlening als bedoeld in artikel 11, eerste lid, RWN behoudt de Gouverneur Naf. 42 per kind. Het
resterende bedrag dat aan leges is ontvangen (Naf. 214) wordt afgedragen aan Onze Minister. Als de
verzoeker tijdens de naturalisatieprocedure verhuist, behoudt de Gouverneur die de leges geïnd heeft
het bedrag dat niet afgedragen hoeft te worden en draagt zorg voor de afdracht van het resterende
bedrag.
De afdracht geschiedt rechtstreeks aan Onze Minister zonder tussenkomst van de landen Curaçao of
Sint Maarten.
Vanaf 1 januari 2018 gelden de volgende afdrachtcodes:
Tariefgroep

af te dragen bedrag

afdrachtcode

optie; enkelvoudig

nvt

nvt

optie; gemeenschappelijk

nvt

nvt

optie; medeopterende minderjarige

nvt

nvt

naturalisatie; enkelvoudig; standaard

Naf. 1364

180-NA
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naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd

Naf. 920

181-NA

naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard

Naf. 1582

183-NA

naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd

Naf. 1140

184-NA

naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

Naf. 214

185-NA
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In geval van ontheffing van betaling van de naturalisatiegelden kan de Gouverneur verzoeken om een
vergoeding (artikel 8, tweede lid, BON). Een dergelijk schriftelijk verzoek moet worden gericht aan het
Team Financiële Administratie van de Directie Bedrijfsvoering, afdeling Financiën en Business
Informatie van de IND, Postbus 85449, 2508 CC Den Haag. Als het verzoek van de Gouverneur door
de IND wordt gehonoreerd, ontvangt de Gouverneur een bedrag van Naf. 368 voor een enkelvoudig
verzoek en Naf. 628 voor een gemeenschappelijk verzoek.
C
Het model 1.25 HRWN-CM behorende bij de optieprocedure HRWN-CM komt te luiden als aangegeven
in bijlage 1.
D
Het model 2.8 HRWN-CM behorende bij de naturalisatieprocedure HRWN-CM komt te luiden als
aangegeven in bijlage 2.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant
van Sint Maarten worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 september 2017

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

J.C. Goet
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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BIJLAGE 1
Model 1.25 HRWN-CM:
Verklaring ‘Ingelicht over betaling van optiegelden’ tevens inverzuimstelling;
Alsook:

Verklaring vrijgesteld van optiegelden

(geslachts)na(a)m(en)

: ………………………………………………………………………..

voorna(a)m(en)

: ………………………………………………………………………..

geboortedatum

: ………………………………………………………………………..

geboorteplaats en geboorteland

: ………………………………………………………………………..

nationaliteit(en)

: ………………………………………………………………………..

adres

: ………………………………………………………………………..

postcode en woonplaats

: ………………………………………………………………………..

Ik verklaar dat ik:
-

door de behandelend ambtenaar ben ingelicht over de regeling inzake de te betalen optiegelden;

-

door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om ontheffing

-

weet dat de betaalde optiegelden niet worden terugbetaald bij weigering van de optiebevestiging;

-

weet dat de betaalde optiegelden niet worden terugbetaald als ik de optieverklaring intrek;

-

weet dat ik voor mijn optieverklaring het bedrag moet betalen van:

van de optiegelden;

 Naf 368 (enkelvoudige optieverklaring)
 Naf 628 (gemeenschappelijk optieverklaring)
 Naf 42 (voor ieder minderjarig kind waarvoor medeoptie wordt gevraagd)
- weet dat ik vanaf vandaag op grond van artikel 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 zes weken heb om de
verschuldigde optiegelden per kas te betalen aan de Gouverneur;
- weet dat als ik niet binnen zes weken na vandaag de optiegelden betaal, dat mijn optieverklaring op grond van artikel 6 Besluit
optie- en naturalisatiegelden 2002 buiten behandeling wordt gesteld.

 Optant heeft op …………………(datum) een verzoek om ontheffing van de betaling van de optiegelden ingediend.

………………………….…………………….
(plaats) (datum)

………………………….…………………….
(handtekening optant)

Let op:
een kopie van dit formulier wordt aan de optant meegegeven als niet gelijktijdig bij het afleggen van de optieverklaring de
verschuldigde optiegelden zijn betaald;
is de optant minderjarig, dan worden de persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger opgenomen en tekent deze
de verklaring.
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Verklaring vrijgesteld van optiegelden
(alleen invullen als van toepassing)



De Gouverneur verklaart dat de hierboven vermelde optant is vrijgesteld van de betaling van optiegelden. Als bewijs hiervan
heeft de optant een kopie van dit formulier ontvangen.

de Gouverneur,
namens deze,

….……………………………………………....
(plaats en datum)

….……………………………………………....
(dienststempel)

….……………………………………………....
(functionaris en handtekening)
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BIJLAGE 2
Model 2.8 HRWN-CM:
Verklaring ‘Ingelicht over betaling van naturalisatiegelden’ tevens inverzuimstelling;
Alsook: Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden
(geslachts)na(a)m(en)

: ……………………………………………………………

voorna(a)m(en)

: ……………………………………………………………

geboortedatum

: ……………………………………………………………

geboorteplaats en geboorteland

: ……………………………………………………………

nationaliteit(en)

: ……………………………………………………………

adres

: ……………………………………………………………

postcode en woonplaats

: ……………………………………………………………

Ik verklaar dat ik:
-

door de behandelend ambtenaar ben ingelicht over de regeling inzake de te betalen naturalisatiegelden;

-

door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de regels met betrekking tot het lage tarief

-

door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om
ontheffing
van de naturalisatiegelden;

-

weet dat de betaalde naturalisatiegelden niet worden terugbetaald bij afwijzing van het verzoek om
naturalisatie;

-

weet dat de betaalde naturalisatiegelden niet worden terugbetaald als ik het verzoek om naturalisatie intrek;
weet dat ik voor mijn verzoek om naturalisatie het bedrag moet betalen van:
 Naf 1288 (enkelvoudig verzoek, verlaagd tarief)
 Naf 1768 (gemeenschappelijk verzoek, verlaagd tarief)
 Naf 1732 (enkelvoudig verzoek, standaard tarief);
 Naf 2210 (gemeenschappelijk verzoek, standaard tarief);
 Naf 256 (voor ieder minderjarig kind waarvoor medenaturalisatie wordt gevraagd)

- weet dat ik vanaf vandaag op grond van artikel 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 zes weken
heb om de verschuldigde naturalisatiegelden per kas te betalen aan de Gouverneur;
- weet dat als ik niet binnen zes weken na vandaag de naturalisatiegelden betaal, dat mijn verzoek om
naturalisatie op grond van artikel 6 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 buiten behandeling wordt gesteld.
 Verzoeker heeft op …………………(datum) een verzoek om ontheffing van de betaling van de naturalisatiegelden
ingediend.
….…………………….………………….
(plaats) (datum)

….…………………….………………….
(handtekening verzoeker)
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Let op:
- een kopie van dit formulier wordt aan de verzoeker meegegeven als niet gelijktijdig bij de indiening van het
verzoek om naturalisatie de verschuldigde naturalisatiegelden zijn betaald;
- is de verzoeker minderjarig, dan worden de persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger opgenomen
en tekent deze de verklaring.

Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden
(alleen invullen als van toepassing)


De Gouverneur verklaart dat de hierboven vermelde verzoeker is vrijgesteld van de betaling van
naturalisatiegelden. Als bewijs hiervan heeft de verzoeker een kopie van dit formulier gekregen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
de Gouverneur,
namens deze,
Handtekening
Naam functionaris, zonder geslachtsverwijzing of titulatuur
Functie gemandateerde (cursief)

…………………………………
(plaats en datum)

……………………………………
(dienststempel)
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TOELICHTING
Algemeen
Elk jaar worden de optie- en naturalisatiegelden geïndexeerd. Dit gebeurt op grond van artikel 9 van
het Besluit Optie- en Naturalisatiegelden (BON 2002). Op grond van de beschikking
wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2018 van 18 augustus 2017, Staatscourant 2017,
nr. 48295, worden de optie- en naturalisatiegelden per 1 januari 2018 verhoogd met 1,297%.
Afronding op tienden van een procent betekent dit een verhoging van de leges per 1 januari 2018 met
1,3%. Echter, de verschuldigde optie- en naturalisatiegelden in Curaçao en Sint Maarten wijzigen per
saldo niet exact met 1,3% per 1 januari 2018. Dit heeft te maken met de hoogte van de koers tussen
de euro en de Antilliaanse gulden op 1 juli.
Met dit WBN-CM worden de legestarieven zoals deze gelden per 1 januari 2018 in de Handleiding voor
de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap, toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint
Maarten opgenomen. Ook zijn de bedragen die het Kabinet van de Gouverneur zelf behouden en het
deel dat zij afdragen aan de IND aangepast. Voorts zijn de relevante modelformulieren aangepast.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

J.C. Goet
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken
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Overzicht wetgeving
De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig
te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond
van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het
Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de
Landscourant, te weten een overzicht van:
1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van
de Ombudsman nog niet is verstreken;
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en,
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

1
Nummer
Afkondigingsblad
AB 2017, no. 36

2
Nummer
Afkondigingsblad

AB 2017, no. 34

AB 2017, no. 35

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen
Citeertitel
Bekendmaking en besluit tot
inwerkingtreding, van de Minister
van Infrastructuur en Milieu, van
25 september 2017, nr. IENM /
BSK-2017/222936, van een
wijziging van de Code voor de
veiligheid van kleine commerciële
schepen waarmee reizen worden
ondernomen in het Caribisch
gebied

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

25 september 2017

1 november 2017

In werking getreden wettelijke regelingen
Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

Landsbesluit uitzonderingstoestand
van 8 september 2017 voor het
gehele grondgebied van het Land
Sint Maarten.
Landsbesluit verlenging
uitzonderingstoestand van 8
september 2017 voor het gehele
grondgebied van het Land Sint
Maarten.

8 september 2017

8 september 2017

21 september 2017

21 september 2017
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Datum
bekrachtiging
-

