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Ministeriёle regeling van de Minister van Justitie d.d. 6 

september 2012, tot vervanging van de ministeriële 

beschikking van de 30ste juni 2010 (no. 3452/MJ) van de 

Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen 

(Ministeriële regeling aanwijzing instantie voor 

naamscontrole bij oprichting van naamloze en besloten 

vennootschappen) 

 

 

 

DE MINISTER VAN JUSTITIE 

 

 

Overwegende dat het wenselijk is na de landswording van Sint Maarten  

op 10  oktober 2010 een instantie aan te wijzen ter naamscontrole bij de 

oprichting van naamloze en besloten vennootschappen en andere 

relevante rechtspersonen. 

 

Gelet op de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek   

(PB 2004, 6); 

 

HEEFT BESLOTEN: 

          

Artikel 1 

 

De Minister van Justitie wijst de Kamer van Koophandel van Sint Maarten 

aan om de naamscontrole uit te oefenen bij de oprichting van naamloze, 

besloten vennootschappen en andere relevante rechtspersonen. 

      

Artikel 2 

 

De ministeriële beschikking van de 30ste juni 2010 (no. 3452/MJ) wordt 

ingetrokken. 

 

Artikel 3 

 

1. Deze ministeriële regeling wordt aangehaald als: Ministeriële 

regeling aanwijzing instantie voor naamscontrole bij oprichting van 

naamloze en besloten vennootschappen. 

2. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de 

eerste dag van de zevende week na de datum van uitgifte van het 

Afkondigingsblad waarin het is geplaatst. Indien de Ombudsman 

een zaak aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, 

derde lid, van de Staatsregeling treedt deze ministeriele regeling in 
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werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de 

beslissing van het Constitutioneel Hof, tenzij dit oordeelt dat de 

ministeriele regeling niet verenigbaar is met de Staatsregeling.  

 

 

De Minister van Justitie, 

 

 

 

Uitgegeven de achtentwintigste september 2012; 
            De Minister van Algemene Zaken 
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NOTA VAN TOELICHTING 

 

Algemeen 

 

Na de landswording van Sint Maarten op 10 oktober 2010 is het wenselijk  

om een instantie aan te wijzen die belast is met het uitoefenen van de 

controle op de namen bij de oprichting van naamloze en besloten 

vennootschappen en andere relevante rechtspersonen.  

Sindsdien is de naamscontrole bij de oprichting van naamloze en besloten 

vennootschapen komen te berusten bij de Afdeling Justitiële Zaken van het 

Ministerie van Justitie. 

Echter is met de invoering van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (P.B. 

2004, no. 16), de werking van het preventief toezicht door de Minister van 

Justitie bij de oprichting van naamloze en besloten vennootschappen 

komen te vervallen. 

De voormalige Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen heeft bij 

Ministeriële Beschikking van 30 juni 2010 (no. 3452/MJ) bepaald dat de 

Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curacao was aangewezen om 

genoemde naamscontrole uit te oefenen voor de Nederlandse Antillen. Met 

de landswording van Sint Maarten werkt deze omstandigheid belemmerend 

op een efficiënte dienstverlening door met name het notariaat. 

Reden waarom, in overleg met de Kamer van Koophandel van Sint Maarten 

deze insteling belast wordt met de werkzaamheden met betrekking tot de 

naamscontrole, nu deze ook belast is met de uitvoering van de 

Handelsregister verordening en in dat kader het beheer voert over het 

Handelsregister. 

De Kamer van Koophandel van SInt Maarten heeft haar bereidwilligheid 

getoond en is bovendien zeer wel in staat om genoemde werkzaamheden 

met betrekking tot de naamscontrole uit te oefenen. 

 

Artikelsgewijs 

 

Artikel I 

In dit artikel wordt de Kamer van Koophandel van Sint Maarten officieel 

aangewezen door de Minister van Justitie om de naamscontrole uit te 

oefenen bij de oprichting van naamloze, besloten vennootschappen en 

andere relevante rechtspersonen. 

 

Artikel II 

Met dit artikel wordt de ministeriële beschikking van 30 juni 2010 

ingetrokken. 

 

Artikel III 

Dit artikel ziet op het tijdstip van inwerkingtreding van het onderhavige 

wijzigingsbesluit. Dit besluit kan op grond van dit artikel in werking treden, 

rekening houdend met artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling, waarin 

de rol van de Ombudsman is vastgelegd.  

 

 

 

De Minister van Justitie, 


