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Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 16e 

september 2014 tot wijziging van het Organisatiebesluit 

Algemene Zaken en het Organisatiebesluit 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en 

Infrastructuur in verband met de verlegging van de taak tot 

het zorg dragen voor straatnamen en huisnummers 
 

 
IN NAAM VAN DE KONING! 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

 

  In overweging genomen hebbende: 

 

 
 dat het wenselijk is de taak tot het zorg dragen voor het tot stand komen 
van straatnamen en huisnummers te verleggen van de Dienst Burgerzaken 
van het Ministerie van Algemene Zaken naar de Dienst Vergunningen van 

het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en 
Infrastructuur; 

 
 
 
 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 
 
 
 
 

Artikel I 

 
 Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel d 
door een punt, vervalt artikel 19, tweede lid, onderdeel e, van het 
Organisatiebesluit Algemene Zaken. 

 
Artikel II 

 

 Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door een 
puntkomma, wordt aan artikel 15, tweede lid, van het 
Organisatiebesluit Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en 
Infrastructuur een onderdeel toegevoegd luidende: 
k. het zorg dragen voor het tot stand komen van straatnamen en 
huisnummers en de registratie  
hiervan. 
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Artikel III 
 
 1. Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt, zodra deze 

in het Afkondigingsblad is geplaatst, in werking met ingang van de eerste 
dag van de zevende week na de datum van bekrachtiging.  

 2. In afwijking van het eerste lid, treedt dit landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen:  

 a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de 
beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een zaak 
aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de 
Staatsregeling; of,  

 b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat dit 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, niet verenigbaar is met de 
Staatsregeling.  

 
 

 

            Gegeven te Philipsburg, dertiende september 2014 
            De Gouverneur van Sint Maarten 
 
 
 

De Minister van Volkshuisvesting,  
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur 
 
 
 
Zestiende september 2014 
De Minister van Algemene Zaken 

 
 
 
 

             Uitgegeven de achtentwintigste oktober 2014; 

             De Minister van Algemene Zaken  

             Namens deze, 
             Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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NOTA VAN TOELICHTING 

 

Algemeen deel 

 

 Bij het opstellen van de verschillende organisatiebesluiten is de taak tot 
het zorgdragen voor het tot stand komen van straatnamen en 
huisnummers en de registratie hiervan abusievelijk ondergebracht bij de 

Dienst Burgerzaken ressorterende onder het Ministerie van Algemene 
Zaken. Deze taak wordt feitelijk uitgeoefend door de Dienst Vergunningen 
ressorterende onder het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening, Milieu en Infrastructuur. Gelet op de kennis, expertise en 
ervaring van de Dienst Vergunningen met betrekking tot de uitvoering van 
deze taak, wordt die dienst middels onderhavig landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, formeel belast met de taak tot nummering van 

huizen, de benaming van straatnamen en de registratie hiervan. 
Vooralsnog is er geen reden om deze taak onder te brengen bij een andere 
uitvoerende organisatie binnen het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur.  

 
 Het besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, 

Milieu en Infrastructuur tot nummering van huizen en tot de benaming van 
straatnamen, kan worden beschouwd als een beschikking in de zin van 
artikel 3 van de Landsverordening administratieve rechtspraak.  
 
Financiële gevolgen 
 
 In de praktijk wordt deze taak al een aantal jaren uitgevoerd door de 

Dienst vergunningen, ressorterende onder het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur, zodat er 
geen sprake is van extra kosten. De wijziging van het formatieplan van het 
Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur 
is (personeel) budget neutraal, ook indien organisatiewijziging moet 
plaatsvinden.   
 

Artikelsgewijs 
 

 
Artikel I en II 
 
 De wijzigingen van de verschillende organisatiebesluiten hebben tot doel 

de taak tot het zorgdragen voor het tot stand komen van straatnamen en 
huisnummers en de registratie hiervan te verleggen van de Dienst 
Burgerzaken ressorterende onder het Ministerie van Algemene Zaken naar 
de Dienst Vergunningen ressorterende onder het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur.  
 
 

 
De Minister van Volkshuisvesting,  
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur 
 
 
 

De Minister van Algemene Zaken 

 

 

 

 


