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Beschikking van de Minister van Algemene Zaken, van 10
augustus 2011, nr. DIV/1650/11, houdende mandatering van
de bevoegdheden van de Minister in het kader van de
Landsverordening basisadministratie persoonsgegevens
(AB 1999, no. 1) en het Uitvoeringsbesluit
basisadministratie persoonsgegevens (AB 1999, no. 6).

De Minister van Algemene Zaken;
Overwegende, dat het wenselijk is ter bevordering van een efficiënte
bedrijfsvoering en een betere dienstverlening om de bevoegdheden tot het
vaststellen van een voornemen, het doen uitgaan van verzoeken en het
nemen van beschikkingen te mandateren aan het hoofd van de afdeling
Burgerzaken;
Gelet op de Landsverordening basisadministratie persoonsgegevens (AB
1999, no. 1) en het Uitvoeringsbesluit basisadministratie
persoonsgegevens (AB 1999, no. 6);
Besluit:
Artikel 1
In dit beschikking wordt verstaan onder:
Minister: de Minister van Algemene Zaken;
Artikel 2
1. De bevoegdheden van de Minister in het kader van de Verordening
basisadministratie persoonsgegevens en het Uitvoeringsbesluit
basisadministratie persoonsgegevens worden gemandateerd aan het
hoofd van de afdeling Burgerzaken.
2. Bovenvermeld mandaat geldt niet voor de bevoegdheid van de Minister
ingevolge artikel 30 van de Eilandsverordening basisadministratie
persoonsgegevens of van de bevoegdheid ter vaststelling van
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen.
3. De in het eerste lid bedoelde functionaris wordt tevens gemachtigd tot
het verrichten van alle handelingen ter uitvoering van hetgeen bedoeld
wordt in het eerste lid.
4. Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van het hoofd van de afdeling
Burgerzaken wordt diens mandaat volledig uitgeoefend door de
functionaris die bij schriftelijk besluit van het hoofd van afdeling
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Burgerzaken in overeenstemming met de Minister is aangewezen als
plaatsvervanger.
5. Ondermandaat door het hoofd van de afdeling Burgerzaken of diens
plaatsvervanger wordt bij schriftelijk besluit verleend.
Artikel 3
1. De bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften, ingediend tegen
appellabele besluiten voortvloeiend uit de in artikel 2, eerste lid,
gemandateerde bevoegdheden wordt gemandateerd aan de secretarisgeneraal van het ministerie van Algemene Zaken.
2. De secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken kan de
bevoegdheid ondermandateren aan het hoofd van de Afdeling
Juridische Zaken en Wetgeving. Geen ondermandaat wordt verleend
aan de functionaris die betrokken is geweest bij het nemen van de
appellabele besluiten zoals bedoeld in het eerste lid alsmede enig
andere functionaris als bedoeld in artikel 2, vierde en vijfde lid.
3. De secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken verleent
het ondermandaat bij schriftelijk besluit.
Artikel 4
1. De besluiten die op grond van dit besluit worden afgedaan en
ondertekend door de functionaris, genoemd in de artikelen 2 en 3
worden gesteld op briefpapier van het ministerie van Algemene Zaken
met het hoofd:
’MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN’.
2. De stukken, bedoeld in het eerste lid, vermelden aan het slot:
’DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN,
namens deze,’
gevolgd door de functie-aanduiding, handtekening en naam van de
betrokken functionaris.
3. Ingeval van ondermandatering wordt onder hetgeen voorgeschreven in
het vorig lid vermeldt:
namens deze,’
gevolgd door de functie-aanduiding, handtekening en naam van de
betrokken functionaris.
Artikel 5
De gemandateerde verstrekt de minister maandelijks een schriftelijk
overzicht van de door hem in de voorafgaande kalendermaand in mandaat
genomen besluiten.
Artikel 6
Dit besluit zal in het Afkondigingsblad worden geplaatst.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking op de dag der dagtekening.
Artikel 8
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Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbeschikking basisadministratie
persoonsgegevens.

De Minister van Algemene Zaken,
S. Wescot-Williams
Uitgegeven de zevende oktober 2011
De Minister van Algemene Zaken,
S.A. Wescot-Williams
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Toelichting
I. Algemeen
Inhoud van het besluit
Het besluit bevat de mandatering van de Minister aan het afdelingshoofd
van Burgerzaken terzake besluiten in het kader van de Landsverordening
basisadministratie persoonsgegevens en aan de secretaris-generaal van
het ministerie van Algemene Zaken voor wat betreft bezwaarschriften
tegen besluiten als hiervoor bedoeld.
Om organisatorische redenen, ter bevordering van een efficiënte
bedrijfsvoering en een betere dienstverlening aan de burgers en ook uit
praktisch oogpunt gewenst is om de ondertekeningbevoegdheid op het
uitvoerende vlak te mandateren aan het hoofd van de afdeling
Burgerzaken en dat voor de zogenaamde bulkbeschikkingen
ondermandatering naar het niveau van een medewerker mogelijk moet
zijn.
Ingevolge de Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en
bestuur is de Minister het bevoegd gezag voor wat betreft het nemen van
besluiten in het kader van de Landsverordening basisadministratie
persoonsgegevens. Na het van kracht worden van de Staatsregeling van
Sint Maarten en gelet op de Landsverordening inrichting en organisatie
landsoverheid is het noodzakelijk om de mandateringen ten aanzien van
deze groep besluiten vast te leggen.
II. Artikelsgewijs
Artikel 4
Burgerzaken als uitvoerende dienst beschikt niet over een eigen juridische
afdeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving fungeert als de
centrale juridische afdeling voor de gehele organisatie. Om ook in een
effectieve en spoedige afhandeling van bezwaarschriften te voorzien, is het
wenselijk om een vergelijkbare mandatering af te geven aan secretarisgeneraal van het ministerie van Algemene Zaken. Laatstgenoemde
functionaris kan desgewenst het een en ander ondermandateren aan
bijvoorbeeld het hoofd van de afdeling Juridische Zaken en Wetgeving.
De Minister van Algemene Zaken,
S. Wescot-Williams
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