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AANKONDIGING 
MIRAMARE N.V. (gevestigd te St. Maarten) 

in liquidatie 
Bij besluit van de op 30 september 2015 
gehouden buitengewone algemene vergadering 
van aandeelhouders is besloten tot ontbinding der 

vennootschap per 30 september 2015. 
Het plan van uitkering ligt ter inzage bij het 
Handelsregister en ten kantore van de 
vennootschap. 

 
 

OPROEPING 
Bij beschikking van 15 juni 2015 van de EA 
Rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint 
Maarten, gegeven een aan Hem, Rechter, gericht 

verzoek inzake Jean Benoit DORISME, wonende 
op Sint Maarten domicilie kiezende ten kantore 
van de advocaat mr. R. GIBSON jr. aan de 
Cannegieterstreet 26 tegen Marie-Getrice 
NORE; OPGEROEPEN; Marie-Getrice NORE; 
ZONDER bekend woon of verblijfplaats; Om, zoals 
door de Rechter voornoemd, bij bovengemelde 

beschikking is bepaald, 7 december 2015, des 
te 09:00 uur ter terechtzitting van het Gerecht in 
Eerste Aanleg op Sint Maarten ten Raadhuize te 
verschijnen. 
Gerechtsdeurwaarder: Roberto R Patrick 

ECHTSCHEIDING 
Bij vonnis, gewezen door de E.A. Heer 
Rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg van 
Sint Maarten, door zijne beschikking van 15 
juni 2015 is uitgesproken de echtscheiding 
tussen Julia Katherine PURKIS en Vincent 

Lionel Hughes, wonende op Aruba. 
Gerechtsdeurwaarder: Roberto R Patrick 
 
 

ECHTSCHEIDING 
Bij vonnis, gewezen door de E.A. Heer 

Rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg van 

Sint Maarten, door zijne beschikking van 15 
juni 2015 is uitgesproken de echtscheiding 
tussen Elwin Cecil Christopher en Jane 
Etienne, wonende in Dominica. 
Gerechtsdeurwaarder: Roberto R Patrick 
 

 
ECHTSCHEIDING 

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, van de 19de 
januari 2015 is de echtscheiding 
uitgesproken tussen FRANKLIN OWEN 
BERKEL wonende op Sint Maarten en 

EMILIANA GUERRERO TOMAS, zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten. Partijen zijn met elkander gehuwd 

op 13 november 2013 op Sint Maarten. 
De deurwaarder 
E.A. Arrindell 
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BESCHIKKING VAN DE 

MINISTER VAN JUSTITIE 
 
 
Overwegende:  
- dat bij beschikking van de Minister van Justitie van 15 augustus 2014, no. 292-14/MB-JUS, de 

heer Jermaine Francois ARRINDELL, geboren op 7 augustus 1975 te Aruba , (verder te 
noemen:  betrokkene) is aangesteld als buitengewoon agent van politie; 

- dat betrokkene niet beschikt over een door diens werkgever vereiste verklaring omtrent het 

gedrag als bedoeld in de Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen 
omtrent het gedrag en dat vanwege het Openbaar Ministerie kenbaar is gemaakt dat 
betrokkene ongeschikt wordt geacht om als opsporingsambtenaar te functioneren;  

 
Gelet op: 
Artikel 10, lid 1, van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba;   

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1 

 
De beschikking van 15 augustus 2014, no. 292-14/MB-JUS, waarbij de heer Jermaine Francois 

ARRINDELL is aangesteld als buitengewoon agent van politie, wordt ingetrokken.  
 

Artikel 2 

 
Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan en wordt in de Landscourant 
geplaatst. 
 

  
 
Philipsburg, 23 september 2015  
De Minister van Justitie, 
 
 
Dennis L. Richardson 
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                                                                          No. 2014/2311 

 
 

 
 

                                              LANDSBESLUIT 
 

                       Van de 06 mei 2015, no. LB 15-0326 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
 

In overweging genomen hebbende: 
dat het wenselijk is om een uitvoeringsorganisatie aan te wijzen ter uitvoering van de 
Landsverordening ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekering; 

 
Gelet op: 

- artikel 1, tweede gedachtestreepje, van de Landsverordening ongevallenverzekering; 
en, 

- artikel 1, tweede gedachtestreepje, van de Landsverordening ziekteverzekering; 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
Artikel 1 
 

Als uitvoeringsorganisatie als bedoeld in artikel 1, tweede gedachtestreepje, van de 

Landsverordening ongevallenverzekering en artikel 1, tweede gedachtestreepje, van de 
Landsverordening ziekteverzekering wordt aangewezen: het Uitvoeringsorgaan Sociale en 
Ziektekosten Verzekeringen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening 
Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen. 
 

Artikel 2 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de 
Landscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010. 
 
 

Philipsburg, 6 mei 2015 

De Gouverneur van Sint Maarten 
 
 

 
De Minister van Volksgezondheid, 

Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
 

 
 
Bezwaar: Op grond van de artikelen 54 en 55 van de Landsverordening Administratieve 
Rechtspraak, kunnen belanghebbenden tegen dit landsbesluit een beroepschrift indienen bij 
het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de Minister 
van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, binnen 6 weken na de dag waarop deze 

beschikking is gegeven. 
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Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 augustus 2015, nummer WBN-CM 
2015/3, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het 
Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten 
 
 

DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE, 
 
 
Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap 
(BvvN), het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, het Wijzigingsbesluit Besluit optie- en 
Naturalisatiegelden 2002, de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (RvvN);  

 
 
Besluit: 
 
 

Artikel I 
 

De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op 
het gebruik in Curaçao en Sint Maarten wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, HRWN-CM komt te luiden: 
13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid 
 

Bij algemene maatregel van rijksbestuur worden regelen gesteld betreffende het recht 
dat verschuldigd is voor het afleggen en de behandeling van de verklaring van optie en 
van het verzoek tot verlening van het Nederlanderschap, de gevallen en de mate waarin 
daarvan ontheffing kan worden verleend en de wijze waarop het moet worden voldaan. 
 
De te betalen bedragen voor het afleggen van een optieverklaring en voor het indienen van een 
verzoek om naturalisatie zijn vastgelegd in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002. 

 

Met het oog op de jaarlijkse indexering van de optie- en naturalisatiegelden (zie artikel 9, eerste 
lid, BON) wordt verwezen naar de in onderstaande tabel vermelde tariefgroepen en de daarbij 
behorende tariefcodes en bedragen (in Nederlands-Antilliaanse gulden). 
 

Tariefgroep Tarief(code) Bedrag 

optie; enkelvoudig A Naf. 361 

optie; gemeenschappelijk B Naf. 615 

optie; medeopterende minderjarige C Naf. 43 

naturalisatie; enkelvoudig; standaard D Naf. 1694 

naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard E Naf. 2161 

naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd F Naf. 1260 

naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd G Naf. 1730 

naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige H Naf. 250 
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B 
Paragraaf 4/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 4 Afdracht naturalisatiegelden 
 
De Gouverneur hoeft de ontvangen optiegelden niet af te dragen aan Onze Minister. 

 
De behandeling van en de beslissing op de optieverklaring liggen immers geheel in handen van de 
ontvangende instantie. 
 
Artikel 8 BON bepaalt dat een gedeelte van de ontvangen naturalisatiegelden moet worden 
afgedragen aan de rijksoverheid. De Gouverneur draagt zorg voor een rechtstreekse afdracht aan 

Onze Minister. Tevens regelt artikel 8 BON de hoogte van het bedrag dat de Gouverneur behoudt 
en op welke wijze de afdracht aan Onze Minister geschiedt. Over de wijze van afdracht van de 
ontvangen naturalisatiegelden door de Gouverneur aan Onze Minister, wordt de Gouverneur nader 
geïnformeerd met een brief van de IND. 
 

De Gouverneur behoudt per enkelvoudig verzoek om naturalisatie Naf. 361, ongeacht of 
betrokkene het standaard of het verlaagde tarief betaalt. Het resterende bedrag dat aan leges is 

ontvangen, wordt afgedragen aan Onze Minister (Naf. 1333 bij standaard tarief en Naf. 899 bij 
verlaagd tarief). 
 
Bij een gemeenschappelijk verzoek of een gelijktijdig verzoek om naturalisatie van meerdere 
kinderen binnen één gezin behoudt de Gouverneur Naf. 615 eveneens ongeacht of standaard of 
verlaagd tarief is betaald. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen wordt afgedragen 
Onze Minister (Naf. 1546 bij het standaard tarief en Naf. 1115 bij het verlaagd tarief). In het geval 

van een verzoek tot medeverlening als bedoeld in artikel 11, eerste lid, RWN behoudt de 
Gouverneur Naf. 43 per kind. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen (Naf. 207) wordt 
afgedragen aan Onze Minister. Als de verzoeker tijdens de naturalisatieprocedure verhuist, 
behoudt de Gouverneur die de leges geïnd heeft het bedrag dat niet afgedragen hoeft te worden 
en draagt zorg voor de afdracht van het resterende bedrag. 
 
De afdracht geschiedt rechtstreeks aan Onze Minister zonder tussenkomst van de landen Curaçao 

of Sint Maarten. 

 
Vanaf 1 januari 2016 gelden de volgende afdrachtcodes: 
 

Tariefgroep af te dragen bedrag afdrachtcode 

optie; enkelvoudig nvt nvt 

optie; gemeenschappelijk nvt nvt 

optie; medeopterende minderjarige nvt nvt 

naturalisatie; enkelvoudig; standaard Naf. 1333 160-NA 

naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd Naf. 899 161-NA 

naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard Naf. 1546 163-NA 

naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd Naf. 1115 164-NA 

naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige Naf. 207 165-NA 

 
In geval van ontheffing van betaling van de naturalisatiegelden kan de Gouverneur verzoeken om 
een vergoeding (artikel 8, tweede lid, BON). Een dergelijk schriftelijk verzoek moet worden gericht 

aan het Hoofd Financieel Beheer van de Directie Middelen & Control van de IND, Postbus 1821, 
2280 DV te Rijswijk. Als het verzoek van de Gouverneur door de IND wordt gehonoreerd, ontvangt 
de Gouverneur een bedrag van Naf. 361 voor een enkelvoudig verzoek en Naf. 615 voor een 
gemeenschappelijk verzoek. 
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C 
Het model 1.25 HRWN-CM behorende bij de optieprocedure HRWN-CM komt te luiden als 
aangegeven in bijlage 1. 
 
D 

Het model 2.8 HRWN-CM behorende bij de naturalisatieprocedure HRWN-CM komt te luiden als 
aangegeven in bijlage 2. 
 
 
Artikel II 
 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. 
 
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaose Courant en de Landscourant 
van Sint Maarten worden geplaatst. 
 

 
’s-Gravenhage, 17 augustus 2015 

 
 
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
namens deze, 
  
 
J.C. Goet 

Directeur-generaal Vreemdelingenzaken 
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TOELICHTING 
 
Algemeen 
 

Elk jaar worden de optie- en naturalisatiegelden geïndexeerd. Dit gebeurt op grond van artikel 9 

van het Besluit Optie- en Naturalisatiegelden (BON 2002). Op grond van de beschikking 

wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2016 van 28 juli 2015, Staatscourant 2015, nr. 

23843, worden de optie- en naturalisatiegelden per 1 januari 2016 verhoogd met 1,339%. 

Afronding op tienden van een procent betekent dit een verhoging van de leges per 1 januari 2016 

met 1,3%. Echter, de verschuldigde optie- en naturalisatiegelden in Curaçao en Sint Maarten gaan 

per 1 januari 2016 niet omhoog, maar omlaag. Dit heeft te maken met de hoogte van de koers 

tussen de euro en de Antilliaanse gulden op 1 juli. 

 

Met dit WBN-CM worden de legestarieven zoals deze gelden per 1 januari 2016 in de Handleiding 

voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap, toegespitst op het gebruik in 

Curaçao en Sint Maarten opgenomen. Ook zijn de bedragen die het Kabinet van de Gouverneur 

zelf behouden en het deel dat zij afdragen aan de IND aangepast. Voorts zijn de relevante 

modelformulieren aangepast.  

 

 
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,  
namens deze, 
 
 
 

J.C. Goet 
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken 
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Model 1.25 HRWN-CM: 
Verklaring ‘Ingelicht over betaling van optiegelden’ tevens inverzuimstelling; 
 
alsook: Verklaring vrijgesteld van optiegelden 

 
 
 
 
(geslachts)na(a)m(en) : ……………………………………………………………………….. 

 
voorna(a)m(en) : ……………………………………………………………………….. 
 
geboortedatum : ……………………………………………………………………….. 
 
geboorteplaats en geboorteland : ……………………………………………………………………….. 
 

nationaliteit(en) : ……………………………………………………………………….. 

 
adres : ……………………………………………………………………….. 
 
postcode en woonplaats : ……………………………………………………………………….. 
 

 
Ik verklaar dat ik: 

- door de behandelend ambtenaar ben ingelicht over de regeling inzake de te betalen 

optiegelden; 

- door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van 

een verzoek om ontheffing van de optiegelden; 

- weet dat de betaalde optiegelden niet worden terugbetaald bij weigering van de 

optiebevestiging; 

- weet dat de betaalde optiegelden niet worden terugbetaald als ik de optieverklaring intrek; 

- weet dat ik voor mijn optieverklaring het bedrag moet betalen van: 

  Naf 361 (enkelvoudige optieverklaring)  

  Naf 615 (gemeenschappelijk optieverklaring) 

  Naf 43 (voor ieder minderjarig kind waarvoor medeoptie wordt gevraagd) 

- weet dat ik vanaf vandaag op grond van artikel 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 

2002 zes weken heb om de verschuldigde optiegelden per kas te betalen aan de Gouverneur; 

- weet dat als ik niet binnen zes weken na vandaag de optiegelden betaal, dat mijn optieverklaring 

op grond van artikel 6 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 buiten behandeling wordt 

gesteld. 

 

 

 Optant heeft op …………………(datum) een verzoek om ontheffing van de betaling van de 

optiegelden ingediend. 
 
 
 
 
………………………….…………………….     ………………………….……………………. 

(plaats) (datum)      (handtekening optant) 
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Let op: 
- een kopie van dit formulier wordt aan de optant meegegeven als niet gelijktijdig bij het afleggen 

van de optieverklaring de verschuldigde optiegelden zijn betaald; 
- is de optant minderjarig, dan worden de persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger 

opgenomen en tekent deze de verklaring. 
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Verklaring vrijgesteld van optiegelden 

(alleen invullen als van toepassing) 

 
 
 De Gouverneur verklaart dat de hierboven vermelde optant is vrijgesteld van de betaling van 

optiegelden.  Als bewijs hiervan heeft de optant een kopie van dit formulier ontvangen. 

 
 
 
de Gouverneur, 
namens deze, 
 
 

 
….……………………………………………....  ….……………………………………………....   
(plaats en datum)    (functionaris en handtekening) 
 

 

 
 
….……………………………………………....  
(dienststempel) 
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Model 2.8 HRWN-CM: 
Verklaring ‘Ingelicht over betaling van naturalisatiegelden’ tevens inverzuimstelling; 
 
alsook: Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden 
 
 

(geslachts)na(a)m(en)  : …………………………………………………………… 

 
voorna(a)m(en)  : …………………………………………………………… 
 
geboortedatum  : …………………………………………………………… 
 
geboorteplaats en geboorteland : …………………………………………………………… 

 
nationaliteit(en)  : …………………………………………………………… 
 
adres  : …………………………………………………………… 

 
postcode en woonplaats  : …………………………………………………………… 
 
 
Ik verklaar dat ik: 

- door de behandelend ambtenaar ben ingelicht over de regeling inzake de te betalen 

naturalisatiegelden; 

- door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de regels met betrekking tot het lage 

tarief 

- door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van 

een verzoek om ontheffing  

van de naturalisatiegelden; 

- weet dat de betaalde naturalisatiegelden niet worden terugbetaald bij afwijzing van het 

verzoek om naturalisatie; 

- weet dat de betaalde naturalisatiegelden niet worden terugbetaald als ik het verzoek om 

naturalisatie intrek; 

- weet dat ik voor mijn verzoek om naturalisatie het bedrag moet betalen van: 

 Naf 1260 (enkelvoudig verzoek, verlaagd tarief)  

 Naf 1730 (gemeenschappelijk verzoek, verlaagd tarief) 

 Naf 1694 (enkelvoudig verzoek, standaard tarief); 

 Naf 2161 (gemeenschappelijk verzoek, standaard tarief); 

 Naf 250 (voor ieder minderjarig kind waarvoor medenaturalisatie wordt gevraagd) 

- weet dat ik vanaf vandaag op grond van artikel 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 

2002 zes weken heb om de verschuldigde naturalisatiegelden per kas te betalen aan de 

Gouverneur; 

- weet dat als ik niet binnen zes weken na vandaag de naturalisatiegelden betaal, dat mijn verzoek 

om naturalisatie op grond van artikel 6 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 buiten 

behandeling wordt gesteld. 

 

 Verzoeker heeft op  …………………(datum) een verzoek om ontheffing van de betaling van de 
naturalisatiegelden ingediend. 
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….…………………….………………….     ….…………………….………………….   
(plaats) (datum)     (handtekening verzoeker) 
 
 
 

Let op: 
- een kopie van dit formulier wordt aan de verzoeker meegegeven als niet gelijktijdig bij de 

indiening van het verzoek om naturalisatie de verschuldigde naturalisatiegelden zijn betaald; 
- is de verzoeker minderjarig, dan worden de persoonsgegevens van de wettelijke 

vertegenwoordiger opgenomen en tekent deze de verklaring. 
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Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden 

(alleen invullen als van toepassing) 

 
   De Gouverneur verklaart dat de hierboven vermelde verzoeker is vrijgesteld van de betaling 

van naturalisatiegelden. Als bewijs hiervan heeft de verzoeker een kopie van dit formulier 
gekregen. 

 
 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
namens deze, 
de Gouverneur, 
namens deze, 
 

Handtekening 
 
 
Naam functionaris, zonder geslachtsverwijzing of titulatuur 

Functie gemandateerde (cursief) 
 
 

 
…………………………………..     …………………………………….. 
(plaats en datum)          
       (dienststempel) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2015,  nummer 21, 16 oktober  2015 

  P a g i n a  | 14 

 
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 september 2015, nummer WBN-
CM 2015/4, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het 
Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten 
 
DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE, 

 
Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap 
(BvvN), de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (RvvN);  
 
Besluit: 
 

Artikel I 
 
De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op 
het gebruik in Curaçao en Sint Maarten wordt als volgt gewijzigd: 
 

A 
15-1-c Toelichting ad artikel 15, eerste lid, onder c, HRWN-CM komt te luiden: 

 

15-1-c. Toelichting ad artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c 

Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren indien hij tevens een vreemde 

nationaliteit bezit en tijdens zijn meerderjarigheid gedurende een ononderbroken periode van tien 

jaar in het bezit van beide nationaliteiten zijn hoofdverblijf heeft buiten Nederland, Aruba, Curaçao 

of Sint Maarten, en buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van 

toepassing is, anders dan in een dienstverband met Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten 

dan wel met een internationaal orgaan waarin het Koninkrijk is vertegenwoordigd, of als 

echtgenoot van of als ongehuwde in een duurzame relatie samenlevend met een persoon in een 

zodanig dienstverband. 

 

Paragraaf 1 Algemeen 

Behoudens het gestelde in de volgende alinea, treedt verlies van het Nederlanderschap in door 

langdurig verblijf in het buitenland. Van belang hierbij is dat aan alle volgende voorwaarden is 

voldaan. Betrokkene: 

 bezit naast het Nederlanderschap een andere nationaliteit; én  

 heeft gedurende tien jaren onafgebroken hoofdverblijf buiten Nederland, Curaçao en Sint 

Maarten en Aruba én buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van 

toepassing is. Het Verdrag betreffende de Europese Unie geldt behalve in de lidstaten van de 

Europese Unie ook in de zogeheten Ultra Perifere Gebieden (dit zijn de overzeese 

departementen Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana, Réunion Saint-Martin (Frankrijk), de 

Azoren en Madeira (Portugal) en de Canarische Eilanden (Spanje)); én  

 was gedurende voormelde tien jaren in het bezit van beide nationaliteiten; én  

 was meerderjarig gedurende voormelde tien jaren.  

 

Echter, ook al wordt voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden, dan nog treedt géén 

verlies van het Nederlanderschap in, indien: 

 men in het buitenland verblijft in een dienstverband met Nederland, Curaçao en Sint Maarten 

of Aruba, dan wel met een internationaal orgaan waarin het Koninkrijk is vertegenwoordigd 

(bijvoorbeeld Verenigde Naties, Organisatie van de Verenigde Naties voor Opvoeding, 

Wetenschap en Cultuur (UNESCO), Wereld Voedselprogramma (WFP), Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), 

Wereld Handelsorganisatie (WTO), Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen en dergelijke); 

óf  

 het betreft de echtgenoot of geregistreerde partner (zie artikel 1, tweede lid, RWN) van een 

persoon met een zodanig dienstverband, of de met die persoon in een duurzame relatie 

samenlevende ongehuwde partner; óf  

 men vóór de afloop van bedoelde periode van tien jaren in het bezit is gesteld van een 

verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap, dan wel van een reisdocument of 
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Nederlandse identiteitskaart in de zin van de Paspoortwet (vergelijk artikel 15, vierde lid, 

RWN). 

 

In verband met de wijziging van de Paspoortwet (Stb 2014, 10) heeft de Nederlandse 

identiteitskaart sinds 20 januari 2014 (Stb 2014, 11) binnen de EU niet langer de status van een 

reisdocument, maar van een identiteitskaart. De Nederlandse identiteitskaart is geldig voor de 

landen die behoren tot de Europese Unie. Als landen buiten de Europese Unie zijn aangewezen 

Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland waar 

binnen de grenzen van de Paspoortwet een daar woonachtige Nederlander recht heeft op 

verstrekking van een Nederlandse identiteitskaart (artikel 5a Paspoortuitvoeringsregeling 

Buitenland 2001). 

 

Als een Nederlander ingevolge paragraaf 3 Abs (2) Staatsangehörigkeitsgesetz (2007) in 2007 met 

terugwerkende kracht de Duitse nationaliteit heeft verkregen zou dit kunnen betekenen dat hij/zij 

– achteraf bezien – het Nederlanderschap heeft verloren op grond van artikel 15, eerste lid en 

aanhef onder c, RWN. Voor deze benadering wordt echter niet gekozen omdat het 

nationaliteitsbeleid ten aanzien van Nederlanders in het buitenland daardoor zou worden beïnvloed 

door wetgeving van een vreemde overheid. Immers, een vreemde staat zou door het met 

terugwerkende kracht van rechtswege verschaffen van zijn nationaliteit aan Nederlanders, hen het 

Nederlanderschap kunnen ontnemen. Dat is niet gewenst. 

 

 

B 

Het model 1.14 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 1. 

 

C 

Het model 1.19 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 2. 

 

D 

Het model 1.23 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 3. 

 

E 

Het model 2.3 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 4. 

 

F 

Het model 2.10 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 5. 

 

G 

Het model 2.14 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 6. 

 
 
Artikel II 
 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. 
 
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de 
Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst. 

 
 

’s-Gravenhage, 21 september 2015 
 
 
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
namens deze, 
 
J.C. Goet 

Directeur-generaal Vreemdelingenzaken 
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TOELICHTING 
 
 
ALGEMEEN 
Met dit wijzigingsbesluit nationaliteiten wordt een verduidelijking aangebracht in de handleiding 

voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap, toegespitst op het gebruik in 
Curaçao en St Maarten. Een aantal modelformulieren wordt verduidelijkt.  
 
 
ARTIKELSGEWIJS 
 

A 
Verduidelijkt is op welke gebieden het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is. 
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een verzoek vanuit de uitvoerende instanties. 
 
B en E 

De modellen 1.14 en 2.3 (Verklaring verblijf en gedrag) zijn naar aanleiding van een toezegging 
aan de Nationale Ombudsman gewijzigd zodat ook uit de betreffende modelverklaring duidelijk 

naar voren komt dat de rehabilitatietermijn van vier jaar begint te lopen nadat de geldboete is 
betaald. 
 
C - D en F - G 
De modellen 1.19, 1.23, 2.10 en 2.14 zijn aangepast om duidelijk te maken dat als de niet-
naturaliserende ouder negatief staat tegenover de verkrijging/verlening van het Nederlanderschap 
aan zijn of haar minderjarige kind, dit niet op voorhand betekent dat het Nederlanderschap in dat 

geval niet zal worden verkregen of verleend. 
 
 
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
namens deze, 
de directeur-generaal Vreemdelingenzaken, 
 

 

J.C. Goet 
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Model 1.14 HRWN-CM: Verklaring verblijf en gedrag 

 
 
(geslachts)na(a)m(en)   : ................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland : ................................................................................ 

nationaliteit(en)    : ................................................................................ 

adres     :................................................................................. 

postcode en woonplaats  : ................................................................................ 

 

Ik verklaar dat: 
a. ik in de vier jaren direct voorafgaande aan deze optieverklaring nooit vanwege het plegen van 

een misdrijf in of buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de 
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: 

- een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd heb gekregen en/of 
aan mij ten uitvoer is gelegd; 

- een (voorwaardelijke) leer- of taakstraf opgelegd heb gekregen en/of heb uitgevoerd; 

- een strafbeschikking van Naf. 1000,- of meer opgelegd heb gekregen en/of aan mij ten 
uitvoer is gelegd; 

- een transactie van Naf. 1000,- of meer heb aanvaard en/of aan mij ten uitvoer is gelegd;  
- een geldboete van Naf. 1000,- of meer heb betaald of voorwaardelijk opgelegd gekregen;   
- meerdere geldboetes heb betaald of voorwaardelijk opgelegd gekregen van ieder ten 

minste Naf. 500,- met een totaal van Naf. 1500,- of meer en/of een dergelijke straf als 
transactie heb aanvaard of is opgelegd door een strafbeschikking; 

- een maatregel strekkend tot ontneming van de wederrechtelijk verkregen voordeel heb 
betaald of opgelegd gekregen waarbij de vordering Naf. 1000,- of meer bedraagt. 

 
b. ik op dit moment niet strafrechtelijk word vervolgd vanwege het plegen van een misdrijf in of 

buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba; hiervan is sprake als er op dit moment tegen mij een proces-

verbaal wegens misdrijf is opgemaakt of als ik hoger beroep heb ingesteld tegen een eerdere 
veroordeling;  

 
c. ik het onmiddellijk aan het Kabinet van de Gouverneur zal doorgeven als ik na het afleggen van 

deze optieverklaring wel in of buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint 
Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba strafrechtelijk wordt vervolgd 
vanwege het plegen van een misdrijf; 

 
d. er voor mij geen straf wegens het plegen van een misdrijf in of buiten het Europese deel van 

Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba openstaat of nog ten uitvoer moet worden gelegd; 

 
e. ik niet wegens het plegen van een misdrijf in of buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, 

Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in een proeftijd 

verbonden aan een voorwaardelijk sepot, voorwaardelijke veroordeling of voorwaardelijke 
gratieverlening zit; 

 
f. ik mij niet schuldig heb gemaakt aan één of meer van de handelingen zoals bedoeld in artikel 1F 

van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een 
misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politiek misdrijf (bijvoorbeeld moord) of 

handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld 
terroristische handelingen);   

 
g. ik niet getrouwd ben met een ander persoon dan vermeld in de PIVA; 
 
Al het bovenstaande geldt ook voor mijn minderjarige kinderen van 16 jaar en ouder.  
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h. ik om mijn verblijfsvergunning te verkrijgen en behouden de gevraagde informatie naar 

waarheid heb verstrekt en geen informatie heb verzwegen; dit geldt ook ten aanzien van het 
verkrijgen van een verblijfsvergunning voor mijn minderjarige kinderen van 12 jaar en ouder. 

 
i. het mij bekend is dat het verstrekken van onjuiste informatie of het verzwijgen van relevante 

informatie kan leiden tot intrekking van de Nederlandse nationaliteit, ook als ik hierdoor 
staatloos word. 

 
Ik kan het bovenstaande niet verklaren gelet op de volgende bijzondere omstandigheden: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

 
 

Ondertekening 
 
Aldus naar waarheid ingevuld 
 
 

 
……………………..……………………………………….  ……………………..………………………………………. 
(plaats) (datum)           
      (handtekening optant) 
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Model 1.19 HRWN-CM: 
Formulier zienswijze (mede)verkrijging Nederlanderschap voor minderjarigen van 12 
tot en met 15 jaar 
(als minderjarige niet persoonlijk verschijnt) 
 

 
 
(geslachts)na(a)m(en)    : ......................................................................... 

voorna(a)m(en)   : ......................................................................... 

geboortedatum    :.......................................................................... 

geboorteplaats en geboorteland  :.......................................................................... 

nationaliteit(en)    :.......................................................................... 

adres     :.......................................................................... 

woonplaats    :.......................................................................... 

 
Ik verklaar dat ik (aankruisen wat van toepassing is): 
 geen bezwaar heb tegen verkrijging van het Nederlanderschap. 
 wél bezwaar* heb tegen verkrijging van het Nederlanderschap, omdat: 

 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

 
*Als u bedenkingen heeft tegen de (mede)verkrijging van de Nederlandse nationaliteit bepaalt de 
autoriteit die beslist op de optieverklaring aan de hand van de handleiding voor de toepassing van 
de Rijkswet op het Nederlanderschap en de aangevoerde argumenten of het kind de Nederlandse 
nationaliteit verkrijgt. 

 

Gegevens vader: 
geslachtsna(a)m(en)    :......................................................................... 

voorna(a)m(en)    :......................................................................... 

geboortedatum                         :......................................................................... 

geboorteplaats en geboorteland  :......................................................................... 

nationaliteit(en)             :......................................................................... 

adres              :......................................................................... 

postcode en woonplaats          :......................................................................... 

 
Gegevens moeder: 
geslachtsna(a)m(en)   :......................................................................... 

voorna(a)m(en)    :......................................................................... 

geboortedatum                         :......................................................................... 

geboorteplaats en geboorteland  :......................................................................... 

nationaliteit(en)           :......................................................................... 

adres      :......................................................................... 

postcode en woonplaats          :......................................................................... 
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………………………….…………………………   ………………………….…………………………  
 (plaats) (datum)           
       (handtekening minderjarige) 
 

 
 
 
 
 
………………………….…………………………      

(dienststempel)    
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Let op! Kopie geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en 
handtekening) bijvoegen. 
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Model 1.23 HRWN-CM:  
Formulier zienswijze andere ouder / wettelijk vertegenwoordiger over 
(mede)verkrijging Nederlanderschap van minderjarige(n) 
 
 
geslachtsna(a)m(en)    :......................................................................... 

voorna(a)m(en)    :......................................................................... 

geboortedatum                         :......................................................................... 

geboorteplaats en geboorteland  :......................................................................... 

nationaliteit(en)             :......................................................................... 

adres              :......................................................................... 

postcode en woonplaats          :......................................................................... 

 

 
Ik verklaar dat ik (aankruisen wat van toepassing is): 

 geen bezwaar heb dat mijn hierna na genoemde kind(eren) de Nederlandse nationaliteit 

verkrijgen: 
……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

 

 wel bezwaar* heb dat mijn hierna genoemde kind(eren) de Nederlandse nationaliteit 

verkrijgen: 
……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

*Als u bedenking heeft tegen de (mede)verkrijging van de Nederlandse nationaliteit bepaalt de 
autoriteit die beslist op de optieverklaring aan de hand van de handleiding voor de toepassing van 
de Rijkswet op het Nederlanderschap en de aangevoerde argumenten of het kind de Nederlandse 

nationaliteit verkrijgt. 
 

 

………………………………………………………………..  ……………………………………………………………….. 
(plaats) (datum)           
       (handtekening) 
 

Let op! Kopie geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en 

handtekening) bijvoegen. 
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Model 2.3 HRWN-CM: Verklaring verblijf en gedrag 
(invullen (mede)verzoekers 16 jaar en ouder) 
 
 
geslachtsna(a)m(en)    :......................................................................... 

voorna(a)m(en)    :......................................................................... 

geboortedatum                         :......................................................................... 

geboorteplaats en geboorteland  :......................................................................... 

nationaliteit(en)             :......................................................................... 

adres              :......................................................................... 

postcode en woonplaats          :......................................................................... 

 
Ik verklaar dat: 

a. ik in de vier jaren direct voorafgaande aan dit verzoek om (mede)naturalisatie nooit vanwege 
het plegen van een misdrijf in of buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint 
Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: 

- een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd heb gekregen en/of 
aan mij ten uitvoer is gelegd; 

- een (voorwaardelijke) leer- of taakstraf opgelegd heb gekregen en/of heb uitgevoerd; 
- een strafbeschikking van Naf. 1000,- of meer opgelegd heb gekregen en/of aan mij ten 

uitvoer is gelegd; 
- een transactie van Naf. 1000,- of meer heb aanvaard en/of aan mij ten uitvoer is gelegd;  
- een geldboete van Naf. 1000,- of meer heb betaald of voorwaardelijk opgelegd gekregen;     
- meerdere geldboetes heb betaald of voorwaardelijk opgelegd gekregen van ieder ten 

minste Naf. 500,- met een totaal van Naf. 1500,- of meer en/of een dergelijke straf als 

transactie heb aanvaard of is opgelegd door een strafbeschikking; 
- een maatregel strekkend tot ontneming van de wederrechtelijk verkregen voordeel heb 

betaald of opgelegd gekregen waarbij de vordering Naf. 1000,- of meer bedraagt. 
 
b. ik op dit moment niet strafrechtelijk word vervolgd vanwege het plegen van een misdrijf in of 

buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba; hiervan is sprake als er op dit moment tegen mij een proces-
verbaal wegens misdrijf is opgemaakt of als ik hoger beroep heb ingesteld tegen een eerdere 
veroordeling;  

 
c. ik het onmiddellijk aan het Kabinet van de Gouverneur en/of de IND zal doorgeven als ik na de 

indiening van dit verzoek wel in of buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint 
Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba strafrechtelijk wordt vervolgd 

vanwege het plegen van een misdrijf; 
  
d. er voor mij geen straf wegens het plegen van een misdrijf in of buiten het Europese deel van 

Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba openstaat of nog ten uitvoer moet worden gelegd; 

 
e. ik niet wegens het plegen van een misdrijf in of buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, 

Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in een proeftijd 
verbonden aan een voorwaardelijk sepot, voorwaardelijke veroordeling of voorwaardelijke 

gratieverlening zit; 
 
f. ik mij niet schuldig heb gemaakt aan één of meer van de handelingen zoals bedoeld in artikel 1F 

van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een 

misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politiek misdrijf (bijvoorbeeld moord) of 
handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld 
terroristische handelingen);   

 
g. (als van toepassing) ik niet getrouwd ben met een ander persoon dan vermeld in de PIVA; 
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h. ik om mijn verblijfsvergunning te verkrijgen en behouden de gevraagde informatie naar 

waarheid heb verstrekt en geen informatie heb verzwegen van mijzelf en, als van toepassing, 
mijn minderjarige kinderen jonger dan 16 jaar. 

 
i. het mij bekend is dat het verstrekken van onjuiste informatie of het verzwijgen van relevante 

informatie kan leiden tot intrekking van de Nederlandse nationaliteit, ook als ik hierdoor 
staatloos word. 

 
Ik begrijp dat actuele gegevens van mij wordt opgevraagd bij politie en justitie. Als uit deze 
actuele gegevens blijkt dat sprake is van omstandigheden zoals genoemd onder a t/m h, dan kan 
mijn verzoek worden afgewezen. 

 
 
Ik kan het bovenstaande niet verklaren gelet op de volgende bijzondere omstandigheden: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

 
 

Ondertekening 
 
Aldus naar waarheid ingevuld 
 
 
……………………..……………………………………….  ……………………..………………………………………. 
(plaats) (datum)           

      (handtekening (mede)verzoeker) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2015,  nummer 21, 16 oktober  2015 

  P a g i n a  | 24 

 
Model 2.10 HRWN-CM: 
Formulier zienswijze (mede)verlening Nederlanderschap voor minderjarigen van 12 tot 
en met 15 jaar 
(als minderjarige niet persoonlijk verschijnt) 
 

 
geslachtsna(a)m(en)    :......................................................................... 

voorna(a)m(en)    :......................................................................... 

geboortedatum                         :......................................................................... 

geboorteplaats en geboorteland  :......................................................................... 

nationaliteit(en)             :......................................................................... 

adres              :......................................................................... 

postcode en woonplaats          :......................................................................... 

 
Ik verklaar dat ik (aankruisen wat van toepassing is): 
 geen bezwaar heb tegen medeverlening van het Nederlanderschap. 
 wél bezwaar* heb tegen medeverlening van het Nederlanderschap, omdat: 
 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

*Als u bedenkingen heeft tegen de (mede)verlening van de Nederlandse nationaliteit bepaalt de 
IND aan de hand van de handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 
en de aangevoerde argumenten of aan het kind de Nederlandse nationaliteit wordt verleend. 
 
Gegevens vader: 
geslachtsna(a)m(en)    :......................................................................... 

voorna(a)m(en)    :......................................................................... 

geboortedatum                         :......................................................................... 

geboorteplaats en geboorteland  :......................................................................... 

nationaliteit(en)             :......................................................................... 

adres              :......................................................................... 

postcode en woonplaats          :......................................................................... 

 
 
Gegevens moeder: 
geslachtsna(a)m(en)    :......................................................................... 

voorna(a)m(en)    :......................................................................... 

geboortedatum                         :......................................................................... 

geboorteplaats en geboorteland  :......................................................................... 

nationaliteit(en)             :......................................................................... 

adres              :......................................................................... 

postcode en woonplaats          :......................................................................... 

 
  



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2015,  nummer 21, 16 oktober  2015 

  P a g i n a  | 25 

 
 
………………………….…………………………  ………………………….…………………………  
 (plaats) (datum)           
      (handtekening minderjarige) 
 

 
 
 
 
 
………………………….…………………………      

(dienststempel)    
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Let op! kopie geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en 
handtekening) bijvoegen. 
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Model 2.14 HRWN-CM:  
Formulier zienswijze andere ouder/wettelijk vertegenwoordiger over medeverlening 
Nederlanderschap aan minderjarige(n) 

 
 
geslachtsna(a)m(en)    :......................................................................... 

voorna(a)m(en)    :......................................................................... 

geboortedatum                         :......................................................................... 

geboorteplaats en geboorteland  :......................................................................... 

nationaliteit(en)             :......................................................................... 

adres              :......................................................................... 

postcode en woonplaats          :......................................................................... 

 
Ik verklaar dat ik (aankruisen wat van toepassing is): 

 geen bezwaar heb dat mijn hierna na genoemde kind(eren) de Nederlandse nationaliteit 

verkrijgen: 
……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

 

 wel bezwaar* heb dat mijn hierna genoemde kind(eren) de Nederlandse nationaliteit 

verkrijgen: 
……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

*Als u bedenkingen heeft tegen de (mede)verlening van de Nederlandse nationaliteit bepaalt de 
IND aan de hand van de handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 
en de aangevoerde argumenten of aan het kind de Nederlandse nationaliteit wordt verleend. 

 
………………………………………………………………..  ……………………………………………………………….. 
(plaats) (datum)           

       (handtekening) 
 
 

 
……………………………………………………………….. 
(dienststempel) 
 

Let op! Kopie geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en 

handtekening) bijvoegen. 
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Overzicht wetgeving 

 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling  

aanhangig te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. 
Dit is op grond van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en 
Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie 
overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht van: 

 

1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn 
van de Ombudsman nog niet is verstreken; 
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 

3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

AB 2015, no. 25 Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 25ste augustus 
2015 houdende nadere regels 
inzake de procedure voor het 
deponeren en vernieuwen van 
merken en de daartoe verschuldigde 

vergoedingen (Merkenlandsbesluit) 

25 augustus 2015 Inwerkingtreding 

bij Landsbesluit 

 

 

 
 
2 
 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

Datum  
inwerkingtreding 

AB 2015, no. 26 Landsbesluit van de 23ste 
september 2015, tot bepaling van 
de datum van inwerkingtreding en 
afkondiging van de 

Landsverordening Bureau 
Intellectueel Eigendom 

29 september 2015 1 oktober 2015 

  

 
  

 

3 
 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 

Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 

 

AB 2015, no. 18 Landsverordening Integriteitskamer 21 augustus 2015 

 


