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Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Nederland 
 

  
 

Bij beschikking van de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid van 10 maart 2020 is het 
intrekkingsbesluit van 21 februari 2019, waarbij 
het besluit tot verlening van het 
Nederlanderschap aan Sydia Julie-Ann 
Sewell, Z1-4963965587, geboren op 28 

augustus 1975 te Kingston, Jamaica, van 
Jamaicaanse nationaliteit, is ingetrokken, 
ingetrokken. Dit houdt in dat Sydia Julie-Ann 
Sewell niet met ingang van 21 februari 2019 de 

Nederlandse nationaliteit heeft verloren. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 
 
 
 
Bij beschikking van de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid van 10 maart 2020 is het 

intrekkingsbesluit van 7 maart 2019, waarbij 
het besluit tot verlening van het 
Nederlanderschap aan Felix Butcher, Z1-
4964996168, geboren op 1 december 1958 te 
Castries, Saint Lucia, van Saint Luciaanse 

nationaliteit, is ingetrokken, ingetrokken. Dit 
houdt in dat Felix Butcher niet met ingang van 

7 maart 2019 de Nederlandse nationaliteit heeft 
verloren. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 

 
 
 
Bij beschikking van de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid van 10 maart 2020 is het 
intrekkingsbesluit van 27 maart 2019, waarbij 
het besluit tot verlening van het 

Nederlanderschap aan Wilbert Luther Harris, 

Z1-5437496196, geboren op 1 september 1966  
te Clarendon, Jamaica, van Jamaicaanse 
nationaliteit, is ingetrokken, ingetrokken. Dit 
houdt in dat Wilbert Luther Harris niet met 
ingang van 27 maart 2019 de Nederlandse 
nationaliteit heeft verloren. 

 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 

Bij beschikking van de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid van 10 maart 2020 is het 
intrekkingsbesluit van 19 maart 2019, waarbij 
het besluit tot verlening van het 
Nederlanderschap aan, Julien Renn, Z1-
5208398341, geboren op 25 mei 1962 te San 

Fernando, Trinidad en Tobago, burger van 
Trinidad en Tobago, is ingetrokken, 
ingetrokken. Dit houdt in dat Julien Renn niet 
met ingang van 19 maart 2019 de Nederlandse 

nationaliteit heeft verloren. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 
 
 
 
Bij beschikking van de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid van 10 maart 2020 is het 

intrekkingsbesluit van 21 februari 2019, waarbij 
het besluit tot verlening van het 
Nederlanderschap aan Dornette Simone 
McCurdy, Z1-5019706196, geboren op 6 juli 
1976 te St. Catherine, Jamaica, van 

Jamaicaanse nationaliteit, is ingetrokken, 
ingetrokken. Dit houdt in dat Dornette Simone 

McCurdy niet met ingang van 21 februari 2019 
de Nederlandse nationaliteit heeft verloren. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 

 
 
 
Bij beschikking van de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid van 10 maart 2020 is het 
intrekkingsbesluit van 8 november 2018, 
waarbij het besluit tot verlening van het 

Nederlanderschap aan Indar Paul Narayan, Z1-

4767206597, geboren op 21 oktober 1948 te 
Essequibo Coast, Brits-Guyana, van Guyaanse 
nationaliteit, is ingetrokken, ingetrokken. Dit 
houdt in dat Indar Paul Narayan niet met ingang 
van 8 november 2018 de Nederlandse 
nationaliteit heeft verloren. 

 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 
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Bij beschikking van de Staatssecretaris van  
Justitie en Veiligheid van 10 maart 2020 is het 
intrekkingsbesluit van 8 november 2018, 

waarbij het besluit tot verlening van het 
Nederlanderschap aan Evelyn Ionie McLean, 
Z1-4715909633, geboren op 2 januari 1954 te 
Swaby Ground, Jamaica, van Jamaicaanse 
nationaliteit, is ingetrokken, ingetrokken. Dit 
houdt in dat Evelyn Ionie McLean niet met 

ingang van 8 november 2018 de Nederlandse 
nationaliteit heeft verloren. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 
 

 
 
 
 
Bij beschikking van de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid van 10 maart 2020 is het 
intrekkingsbesluit van 7 november 2018, 

waarbij het besluit tot verlening van het 
Nederlanderschap aan Ivy Francis, Z1-
4715320912, geboren op 6 januari 1963 te 
Pleasant Valley, Jamaica, van Jamaicaanse 
nationaliteit, is ingetrokken, ingetrokken. Dit 

houdt in dat Ivy Francis niet met ingang van 7 
november 2018 de Nederlandse nationaliteit 

heeft verloren. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 
 

 

 
 
Bij beschikking van de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid van 10 maart 2020 is het 
intrekkingsbesluit van 7 november 2018, 

waarbij het besluit tot verlening van het 
Nederlanderschap aan Claudia Magdalene 
George, Z1-4768625735, geboren op 12 mei 
1959 te Saint George, Dominica, burger van 
Dominica, is ingetrokken, ingetrokken. Dit 
houdt in dat Claudia Magdalene George niet met 

ingang van 7 november 2018 de Nederlandse 
nationaliteit heeft verloren. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 
 

 
 
 
 
Bij beschikking van de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid van 10 maart 2020 is het 
intrekkingsbesluit van 22 februari 2019, waarbij 

het besluit tot verlening van het 
Nederlanderschap aan Lorna Murl Bernard, 
Z1-4964995810, geboren op 20 april 1965 te 
Plymouth, Montserrat, van Britse nationaliteit, 
is ingetrokken, ingetrokken. Dit houdt in dat 

Lorna Murl Bernard niet met ingang van 22 
februari 2019 de Nederlandse nationaliteit heeft 

verloren. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

van 24 april 2020 
 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE 
 

 
NR.: 2020/610 

 
 
in overweging genomen hebbende:  
het verzoek van de heer, Weemhoff T.P. Korporaal der mariniers, Koninklijke Marine, d.d. 19 april 
2020, met betrekking tot het opstijgen en landen met een helikopter van het type AS-532 Cougar, 

registratie S441 en S445, van en naar het schip ZrMs.Karel Doorman in de territoriale wateren van 
Sint Maarten, waarmee vluchten zullen worden uitgevoerd in verband met de COVID-19 crisis, ter 
ondersteuning aan de Caribische landen van het Koninkrijk;  
het advies van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart en de Inspecteur 
luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart; 
 

 
gelet op:  

- artikel 26, tweede lid, onderdeel b, jo. eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening; 

- artikel 14, van de Ministeriële beschikking mandaat Luchtvaartlandsverordening en 
Landsbesluit toezicht luchtvaart; 

 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
Artikel 1 Algemeen 
Aan de Koninklijke Marine, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste lid, 
van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod: 

a. om op 24 april 2020 tussen zonsopgang en zonsondergang, met inachtneming van artikel 2 en 
3 van deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen en te landen met een helikopter  

van en naar het schip ZrMs. Karel Doorman in de territoriale wateren van Sint Maarten, voor 
het uitvoeren van vluchten met als doel ondersteuning aan de Caribische landen van het 
Koninkrijk; 

b. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter van het type AS-532 Cougar, registratie 
S441 en S445. 

 
 

Artikel 2 Voorschriften en beperkingen 
1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en naar het schip ZrMs. Karel Doorman. 
2. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel zijn in de obstakelvrije sector van het 

helikopterdek van het schip ZrMs. Karel Doorman. 
3. Alle vluchten worden in overleg met de luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd. 
4. De aanwijzingen van de luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct opgevolgd. 

5. Alle vluchten vanuit Sint Maarten naar de naburige landen worden uitgevoerd, nadat toestemming 
is verleend door de lokale autoriteiten van de landen. 
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Artikel 3 Verantwoordelijkheid 
1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder van de opererende helikopter bekend is 

met de inhoud van deze beschikking. 

2. De aanvrager draagt er zorg voor dat alle relevante documenten zoals, het certificaat van 
luchtwaardigheid, certificaat van registratie, certificaat van verzekering en bewijzen van 
bevoegdheid van het bemanningspersoneel geldig zijn. 

3. Deze beschikking wordt ingetrokken, indien de voorwaarden onder artikel 2 en 3 niet worden 
nageleefd. 

 

 
Artikel 4 Geldigheidsduur 

1. Deze beschikking treedt in werking op 24 april 2020 en vervalt op 1 oktober 2020. 
2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.  

 
 
 

 
                               Philipsburg, 24 april 2020 

                                                                       Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer  
                                                                       en Telecommunicatie 
                                                                        
                                                                       Namens deze, 

            Louis Halley 

                                                                       Hoofd van de Dienst Lucht en Scheepvaart 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Afschrift dezes te zenden aan : 
de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving; 
de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie; 
Afdeling Air Traffic Services PJIAE N.V.; 
Dienst Lucht,- en Scheepvaart; 

de belanghebbende(n). 
 
 
Bezwaar en beroepsprocedure 
 
Bezwaar: 
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening 
Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een 
bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. 
 
Beroep: 
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de 
Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking 
van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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MINISTERIAL DECISION 

 

of the 30 April, 2020 

 

MINISTER OF PUBLIC HEALTH, SOCIAL DEVELOPMENT AND LABOR 

 

Considering: 
 
- the current state of emergency in light of the COVID-19 pandemic; 
- the decision by the EOC to allow essential businesses to operate on Tuesday (April 28th), 

Wednesday (April 29th), and Thursday (April 30th) due to the need for persons to be able to access 
basic necessities from retailers and wholesalers, as well as the banks for money, considering it is 
the end of the month, whereby persons are only now receiving their paycheck to provide for their 
families needs; 

- that the Council of Minister on April 21st expressed concerns about the public holiday of Carnival 

Day customarily celebrated on April 30th, considering the fact that our traditional Carnival will not 
be held this year; 

- that the chair of EOC has declared that once ‘normal’ operations begin to resume a day of 
‘celebration’ in honor of not having Carnival will be held; 

- the desire of the  Minister of Public Health, Social Development, and Labor to compensate for this 
lost ‘standard’ public holiday which allows the people of our nation to rest and celebrate life unified 
due to essential businesses remaining open during these trying times;  

- that it is still unknown when a sense of ‘normalcy’ will resume, considering the unknown nature of 
the infection disease currently threatening our national security; and 

- that the civil service unit has not resumed regular working hours, the public will be notified 
through DCOMM until officially published in the National Publication. 
 
 

 

Given: 
 
- Article 23, third paragraph of the National Ordinance on Labor Regulations 

(Arbeidsregeling); 
 

 
HAS DECIDED 

Article 1 
 
That the traditional public holiday known as Carnival day as established in article 23, paragraph 1, 
subsection b will be celebrated on another day yet to be determined.  
 
 

 
 
 

 
N°  2020/624 
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Article 2 
 
This ministerial decision goes into effect on April 29th, 2020, and the public will be notified through 

DCOMM 
 
 
Article 3 
 
The Ministerial decision will be published in the Landscourant. 

 
 
 
 

 
                   Philipsburg, 30th april 2020     

                                                                            The Minister of Public Health,  

                                                                            Social Development and Labor 

 

 

 

 

 

 

Copy to be send to: 

- the Secretary-General; 

- the Department of Labor 

- the Department of Labor Affairs & Social 

Services;   

- other concerned parties. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Appeal: 
In accordance with the Articles of 54 and 55 of the National Ordinance on Administrative Appeal 

Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), those affected by this decision may 

object to the decision at the Minister of Public Health, Social Development and Labour or appeal 

this decision at the Court of First Instance of Sint Maarten, within 6 weeks after the day of issuance 
of this letter. This notice is to contain a description of the decision against which the objection is 

aimed (incl. reference number), as well as the reason for the objection, date, your name and 

address.  
 
 


