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Aankondiging

OPHEFFING FAILLISSEMENTEN

Bij beschikkingen d.d 15 september 2021 van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, zijn de
faillissementen van de naamloze vennootschap Glohan N.V. h.o.d.n. Otro Kara en de besloten
vennootschap Bar & Restaurant Timeless B.V. opgeheven.
Er zijn geen baten aanwezig voor verdeling onder de schuldeisers.
De curator,
Nagelmakers Advocaten
mr. B.M. Nagelmakers Perseusweg 12
Curaçao
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Aankondiging

AANKONDIGING
Bij exploit d.d. 27ste september 2021, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouwe
Officier van Justitie op Curacao, heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor
burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en
van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op
Curacao en kantoorhoudende aan de Abraham de Veerstraat no. 8, ten verzoeke van de naamloze
vennootschap “RBC ROYAL BANK N.V.”(voorheen genaamd RBTT BANK N.V.) gevestigd op
Curacao, en Mr. I.W.R.NAALDIJK, wonende op Curacao, aan THOMAS FRANCISCUS JANGA
en MARLENY BARBOSA BARRERA, beide zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of
elders, betekend afschriften ener notariele akten van resp. 10 juni 2011 en 25 mei 2012 1 juli 2009
en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 27 september 2012, met bevel om binnen
twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akten te voldoen, tevens aangezegd dat bij
niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerende zaak aan de Kaya Modoc no. 44 , op vrijdag, 5
november 2021, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter
te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya
W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt verkocht.
De deurwaarder voornoemd,
C.L.Villanueva.
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Aankondiging

OPHEFFING FAILLISSEMENT
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao van 15 september 2021 is het
navolgende faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten:
de naamloze vennootschap Monamor N.V.
mr. E.R. van Arkel
Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten
Nijmegenstraat 41
Tel.: 461-1880
Fax: 461-1979
e-mail: vanarkel@al-advocaten.com
www.al-advocaten.com
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Bekendmaking
Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 18 mei 2021, nummer WBN
2021/4, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het
Nederlanderschap 2003, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het
Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba, de Handleiding voor de
toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in
Curaçao en Sint Maarten en de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het
Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba.
De Staatssecetaris van Justitie en Veiligheid,
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 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 Justitie en Veiligheid 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 Justitie en Veiligheid te melden onder vermelding van het onderwerp:
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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
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.
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.
Daar waar staat basisregistratie personen geldt:
voor Europees Nederland: de BRP;
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voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten: de PIVA;
voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: de bevolkingsregistratie.
Afghanistan
Albanië
Algerije
Andorra
Angola

B
B
C
A
C (m.i.v. 1 januari 2015)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de
Angolese nationaliteit.
Bij een naturalisatieverzoek en bij een optieverklaring (ex artikel 6,
eerste lid onder e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 1 januari 2015,
hoeft geen bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te
worden ondertekend.
Antigua en Barbuda
B
Argentinië
C, echter B ingeval van tot Argentijn genaturaliseerden.
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.04.2017 en bij optie
(ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op
of na 01.04.2017.
Tot 01.04.2017 was het A voor genaturaliseerde Argentijnen.
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
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