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ECHTSCHEIDING 

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg 

van Sint Maarten, van 11 juni 2012 tussen Valrie 

Veronica White, verzoekster, wonende op Sint 

Maarten en Junior Campbell, verweerder, wier 

huwelijk op 4 juli 2005 op Sint Maarten is 

gesloten, is de echtscheiding uitgesproken. 

                        De deurwaarder, R.R. Patrick  

 

AANLEVERDATUM LANDSCOURANT 

Wij willen u erop attenderen dat de navolgende 

Landscourant van vrijdag 10 mei 2013 wegens 

Hemelvaart zal verschijnen op woensdag 8 mei 

2013.  

De deadline voor het aanleveren van stukken voor 

de Landscourant van 8 mei is daarom maandag 6 

mei vóór 12:00 uur.  

 

                                    De redactie Landscourant 

 

 

 

 

JEWE Properties N.V. 

In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten  

 

Bij besluit van de algemene vergadering van 

aandeelhouders van JEWE Properties N.V. is besloten 

om de vennootschap per 31 oktober 2012 te 

ontbinden.  

 

De vennootschap zal op korte termijn al haar 

schulden voldoen, waarna het resterende 

liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden 

uitgekeerd overeenkomstig de bepalingen in de 

statuten van de vennootschap. 

 

                    De Vereffenaar, 

  BZSE  Attorneys at Law │Tax Lawyers 
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OPROEPING 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 

Maarten. 

Bij exploot van de 3de  april 2013, waarvan 

afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie op 

St.Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 

gerechtsdeurwaarder  bij het Gerecht in Eerste 

Aanleg van St. Maarten, wonende op St.Maarten 

en kantoorhoudende aan de Cannegieterstreet 42 

te Philipsburg, gevolggevend aan de beschikking 

van 18 maart 2013 van de E. A. Rechter in 

voornoemd Gerecht, 

 

                           OPGEROEPEN: 

De erven van Wijlen Melvin Barry Nessel, 

zonder bekende woon-of verblijfplaats op Sint 

Maarten, met laatst bekende woon of verblijfplaats 

te Bradley Place no. 200, Palm Beach, FL 33480 in 

de Verenigde Staten van Amerika, om op de   23 

juli 2013, des voormiddags te 8:30 uur te 

verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 

St.Maarten om op de vordering van de 

rechtspersoon naar het recht van de Britse 

Maagden Eilanden Delapo  Investment 

Enterprises LTD. , gevestigd de Tortola  doch 

mede-kantoorhoudend op Sint Maarten,   te 

antwoorden. (AR 37/13) 

 

                            De deurwaarder Mark J. Rabess 

 

 

 

OPROEPING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 

Maarten.  

Bij exploot dd. 7 maart 2013, afschrift waarvan is 

gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten,  

heb ik, Solange M. APON, deurwaarder op St. 

Maarten, alhier,   

 

                           OPGEROEPEN: 

Erick Harold Beudeker, wonende in Nederland, 

om op maandag, 12 augustus 2013 te 09:00 uur 

voormiddags ter zitting van het gerecht in eerste 

aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te 

Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van 

Patricia Ine Ho-Sam-Sooi, wonende op St. 

Maarten, alhier, te antwoorden. 

 

    De deurwaarder, S.M. APON 

 

 

 

 

 

 

OPROEPING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 

Maarten.  

Bij exploot van de   3de   april  2013, waarvan 

afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie op 

St.Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 

gerechtsdeurwaarder  bij het Gerecht in Eerste 

Aanleg van St. Maarten, wonende op St.Maarten en 

kantoorhoudende aan de Cannegieterstreet 42 te 

Philipsburg, gevolggevend aan de beschikking van 

18 maart 2013 van de E. A. Rechter in voornoemd 

Gerecht, 

 

OPGEROEPEN: 

Suite 219 Rental CO. bestuurd door  Thomas 

Dibartolomeo, Gordon Ziegler, John B. 

Monicholl, Dhr. of Mw. Cordano allen zonder 

bekende woon-of verblijfplaats op St. Maarten, p/a/ 

Gordon Ziegler, Jericho Quad 100 , Suite 140, 

Jericho , NY 11753, Verenigde Staten van Amerika,  

om op de   23 juli 2013, des voormiddags te 

8:30 uur te verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg 

op St.Maarten om op de vordering van de 

rechtspersoon naar het recht van de Britse Maagden 

Eilanden Delapo  Investment Enterprises LTD. , 

gevestigd de Tortola  doch mede-kantoorhoudend op 

Sint Maarten,   te antwoorden. (AR 37/13) 

 

                             De deurwaarder, Mark J. Rabess  
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OPROEPING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 

Maarten.  

Bij exploot van de   3e  april 2013, waarvan 

afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie op 

St.Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 

gerechtsdeurwaarder  bij het Gerecht in Eerste 

Aanleg van St. Maarten, wonende op St.Maarten 

en kantoorhoudende aan de Cannegieterstreet 42 

te Philipsburg, gevolggevend aan de beschikking 

van 18 maart 2013 van de E. A. Rechter in 

voornoemd Gerecht, 

 

OPGEROEPEN: 

Richard Kardovich, zonder bekende woonplaats 

of verblijfplaats op St. Maarten doch wonende aan 

de View Road 23, Setauket, NY 11733 in de 

Verenigde Staten van Amerika, om op dinsdag 23 

juli 2013, des voormiddags te 8:30 uur te 

verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 

St.Maarten om op de vordering van de 

rechtspersoon naar het recht van de Britse 

Maagden Eilanden Delapo  Investment 

Enterprises LTD. , gevestigd de Tortola  doch 

mede-kantoorhoudend op Sint Maarten,   te 

antwoorden. (AR 37/13) 

 

                            

De deurwaarder, Mark J. Rabess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

OPROEPING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 

Maarten.  

Bij exploot van de 3de april 2013, waarvan afschrift is 

gelaten aan de Officier van Justitie op St.Maarten,  

heb ik, Mark John Rabess, gerechtsdeurwaarder  bij 

het Gerecht in Eerste Aanleg van St. Maarten, 

wonende op St.Maarten en kantoorhoudende aan de 

Cannegieterstreet 42 te Philipsburg, gevolggevend 

aan de beschikking van 18 maart 2013 van de E. A. 

Rechter in voornoemd Gerecht, 

 

OPGEROEPEN: 

MBS Investments, bestuurd door  Robert Sklar, 

Allen Bolton en Ralph Margolis, zonder bekende 

woon-of verblijfplaats op Sint Maarten, waarvan Dhr. 

Allan Bolton  kantoor houdt op Woodward Avenue, 

no 28903, Berkley, MI 48072 in de Verenigde Staten 

van Amerika, om op de   23 juli 2013, des 

voormiddags te 8:30 uur te verschijnen ten 

Raadhuize te Philipsburg op St.Maarten om op de 

vordering van de rechtspersoon naar het recht van 

de Britse Maagden Eilanden Delapo  Investment 

Enterprises LTD. , gevestigd de Tortola  doch 

mede-kantoorhoudend op Sint Maarten,   te 

antwoorden. (AR 37/13) 

 

                              De deurwaarder, Mark J. Rabess 
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OPROEPING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 

Maarten.  

Bij exploot van de 3de april 2013, waarvan afschrift 

is gelaten aan de Officier van Justitie op 

St.Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 

gerechtsdeurwaarder  bij het Gerecht in Eerste 

Aanleg van St. Maarten, wonende op St.Maarten 

en kantoorhoudende aan de Cannegieterstreet 42 

te Philipsburg, gevolggevend aan de beschikking 

van 18 maart 2013 van de E. A. Rechter in 

voornoemd Gerecht, 

 

OPGEROEPEN: 

 

John Milam, zonder bekende woon-of 

verblijfplaats op Sint Maarten, wonende  op S. 

Euclid Avenue no. 3957, Las Vegas, NV 89121 in 

de Verenigde Staten van Amerika, om op de   23 

juli 2013, des voormiddags te 8:30 uur te 

verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 

St.Maarten om op de vordering van de 

rechtspersoon naar het recht van de Britse 

Maagden Eilanden Delapo  Investment 

Enterprises LTD. , gevestigd de Tortola  doch 

mede-kantoorhoudend op Sint Maarten,   te 

antwoorden. (AR 37/13) 

 

De deurwaarder, Mark J. Rabess  

 

 

SXM ORTHOPEDICS N.V.  

In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten  

 

Bij besluit van de Buitengewone Vergadering van 

Aandeelhouders van de vennootschap is besloten 

de vennootschap per 3 april 2013 te ontbinden. De 

vennootschap heeft wegens gebrek aan baten 

gelijktijdig met de ontbinding opgehouden te 

bestaan. 

De vereffenaar heeft bij zijn aantreden geen 

activa, noch schulden aangetroffen. 

 

                                  De vereffenaar, 

                                  Notariskantoor Boekhoudt 

                                  Osprey Drive 1, Unit 2-B, 

                                  Point Blanche, Sint Maarten 

                                  Tel: 542 9926 

                                  Fax: 542 9929 

 
 
 

                                           
 
 

 

 
 

 

OPROEPING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 

Maarten.  

bij exploot van de 3de april 2013, waarvan afschrift is 

gelaten aan de Officier van Justitie op St.Maarten,  

heb ik, Mark John Rabess, gerechtsdeurwaarder  bij 

het Gerecht in Eerste Aanleg van St. Maarten, 

wonende op St.Maarten en kantoorhoudende aan de 

Cannegieterstreet 42 te Philipsburg, gevolggevend 

aan de beschikking van 18 maart 2013 van de E. A. 

Rechter in voornoemd Gerecht, 

 

 

OPGEROEPEN: 

 

Robert Sharp, zonder bekende woon-of 

verblijfplaats op Sint Maarten, doch wonende te 

Misty Brook Lane # 23, New Fairfield, CT 06812-

2308 in de Verenigde Staten van Amerika, om op de   

23 juli 2013, des voormiddags te 8:30 uur te 

verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 

St.Maarten om op de vordering van de 

rechtspersoon naar het recht van de Britse Maagden 

Eilanden Delapo  Investment Enterprises LTD. , 

gevestigd de Tortola  doch mede-kantoorhoudend op 

Sint Maarten,   te antwoorden. (AR 37/13) 

 

 

                              De deurwaarder, Mark J. Rabess 
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DE LANDSCOURANT  

VAN SINT MAARTEN 
Jaargang 2013 

 
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 april 2013, nummer WBN-CM 

2013/2, 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) en 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 

Paragraaf 3.11/7-alg Toelichting ad artikel 7 HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 3.11 Bezwaar 

Een beslissing tot buitenbehandelingstelling, aanhouding of afwijzing van een verzoek om naturalisatie of tot afwijzing van een verzoek om 
medeverlening, is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen deze beslissingen kan een bezwaarschrift worden 
ingediend. De hoofdstukken 6 en 7 Awb zijn dan van toepassing. In de volgende gevallen kan bezwaar worden ingediend: 

 Als betrokkene het niet eens is met het besluit tot verlening van het Nederlanderschap, bijvoorbeeld omdat hij bezwaar heeft tegen de bij het 
besluit (niet) vastgestelde of gewijzigde naam. Op een dergelijk bezwaarschrift (te verzenden aan de IND in Europees Nederland) wordt 
beslist door de Kroon. Bij gegrondverklaring van het bezwaarschrift wordt het besluit voorgedragen bij Zijne Majesteit de Koning voor 
herziening. De herziening werkt terug tot de datum van het oorspronkelijke naturalisatiebesluit. 

 Als betrokkene het niet eens is met het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap (wegens het niet nakomen van de afstandsplicht). Op 
het bezwaarschrift (te verzenden aan de IND in Europees Nederland) wordt beslist door Onze Minister. Bij gegrondverklaring van het 
bezwaarschrift wordt het besluit tot intrekking herroepen en wordt betrokkene geacht het Nederlanderschap niet te hebben verloren. 

 Als betrokkene het niet eens is met de intrekking van het Nederlanderschap wegens fraude. 
 
Een informatieve brief, waarin het beleid nader wordt toegelicht, is géén besluit in de zin van de Awb. Een bezwaarschrift gericht tegen een 
informatieve brief wordt dan ook niet-ontvankelijk verklaard. Hierbij kan worden gedacht aan een bezwaarschrift gericht tegen de bijlage bij de 
bekendmaking van het naturalisatiebesluit, waarin de naturalisandus wordt gewezen op de afstandsplicht. 
 
Wordt een bezwaarschrift gegrond verklaard, dan zijn de volgende situaties te onderscheiden: 

 Bij gegrondverklaring van een bezwaarschrift tegen buitenbehandelingstelling van een verzoek om naturalisatie wordt het verzoek alsnog in 
behandeling genomen en volgt een beslissing in eerste aanleg. 

 Bij gegrondverklaring van een bezwaarschrift tegen aanhouding van een verzoek om naturalisatie zal ófwel de verzoeker alsnog worden 
voorgedragen voor verlening van het Nederlanderschap, ófwel wordt het verzoek afgewezen. 

 Bij gegrondverklaring van een bezwaarschrift tegen afwijzing van een verzoek om naturalisatie wordt de verzoeker alsnog voorgedragen voor 
verlening van het Nederlanderschap, mits hij op het moment van de beslissing in bezwaar voldoet aan alle voorwaarden voor naturalisatie. 

 Bij gegrondverklaring van een bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek om medeverlening wordt het besluit waarbij de minderjarige 
werd afgewezen, herzien. Dit heeft tot gevolg dat, achteraf bezien, het kind geacht moet worden tegelijk met zijn ouder het Nederlanderschap 
te hebben verkregen. 

 
In afwijking van de hoofdregel dat een beslissing op bezwaar wordt genomen met inachtneming van de feiten, omstandigheden en geldende 
regelgeving op het moment van de beslissing op bezwaar (ex nunc-toetsing), wordt een bezwaarschrift tegen afwijzing van een verzoek om 
medeverlening beoordeeld naar de feiten, omstandigheden en regelgeving ten tijde van de beslissing in eerste aanleg (ex tunc-toetsing). Dit vloeit 
voort uit het feit dat medeverlening aan de minderjarige is gekoppeld aan de situatie op de dag waarop aan de ouder het Nederlanderschap werd 
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verleend. Om alsnog vanaf die dag Nederlander te kunnen worden, moet de minderjarige dus op die datum hebben voldaan aan alle vereisten 
voor medeverlening. 
 
Let op! Het kan dus niet zo zijn dat een minderjarige hangende de bezwaarprocedure alsnog gaat voldoen aan de voorwaarden voor 
medeverlening. Dat zou immers betekenen dat de minderjarige het Nederlanderschap verwerft op een datum, waarop hij nog niet voldeed aan de 
vereisten voor medeverlening van het Nederlanderschap. 
 
B 

Paragraaf 3.13/7-alg Toelichting ad artikel 7 HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 3.13 Naturalisatieceremonie 

Vanaf 1 augustus 2008 is de Gouverneur verplicht de persoon aan wie het Nederlanderschap is verleend uit te nodigen voor een ceremonie 
waarin de verkrijging van het Nederlanderschap wordt gevierd. Vanaf deze datum treedt het naturalisatiebesluit voor een daarin genoemde 
persoon pas in werking door uitreiking van het hem betreffende uittreksel daarvan, in de regel op een naturalisatieceremonie. Met ingang van 1 
maart 2009 is voor het verkrijgen van het Nederlanderschap nog een vereiste ingevoerd, namelijk het afleggen van de verklaring van 
verbondenheid. Uitgangspunt bij de verklaring van verbondenheid is dat deze in persoon en mondeling wordt afgelegd tijdens de 
naturalisatieceremonie. Het uittreksel uit het naturalisatiebesluit wordt aan de naturalisandus bekendgemaakt door uitreiking en pas dan treedt het 
besluit, met terugwerkende kracht tot de datum van dagtekening, in werking. De naturalisandus moet daadwerkelijk op de naturalisatieceremonie 
verschijnen om rechten te kunnen ontlenen aan het naturalisatiebesluit. Verschijnt de naturalisandus niet, dan kan de verklaring van 
verbondenheid niet worden afgelegd en het uittreksel uit het naturalisatiebesluit niet worden bekendgemaakt. 
 
Op grond van artikel 60b, tweede en vierde lid BvvN is in Curaçao en Sint Maarten de Gouverneur bevoegd tot bekendmaking van het 
naturalisatiebesluit. Hij roept de naturalisandus tijdig op voor een naturalisatieceremonie. Verschijnt de opgeroepen persoon niet, dan vindt geen 
uitreiking plaats en wordt een oproeping voor de volgende ceremonie toegezonden. Zonodig wordt een derde uitnodiging per aangetekende post 
verzonden. Wordt het besluit niet binnen een jaar na de dag waarop het is gedagtekend, bekendgemaakt, dan vervalt het in de regel. De 
naturalisandus is dan geen Nederlander geworden, en moet daarvoor een nieuw verzoek om naturalisatie indienen of mogelijk een optieverklaring 
afleggen. 
 
Zodra een betrokkene wordt voorgedragen voor naturalisatie meldt Onze Minister dit aan de Gouverneur. Met behulp van dit bericht verkrijgt de 
Gouverneur inzicht in het aantal naturalisandi dat hij voor een bepaalde naturalisatieceremonie zal moeten uitnodigen. Ook betrokkene ontvangt 
een bericht over de voortgang van zijn naturalisatieverzoek. 
 
De Gouverneur heeft de vrijheid om naar eigen behoefte vorm te geven aan de invulling van de naturalisatieceremonie. Vast staat wel dat de 
betrokkene in beginsel in persoon moet verschijnen op de naturalisatieceremonie en daar de verklaring van verbondenheid af moet leggen. 
 
Na ondertekening van het Koninklijk Besluit tot naturalisatie zendt Onze Minister de Gouverneur zo spoedig mogelijk het desbetreffende uittreksel 
van het besluit tot verlening van het Nederlanderschap en het bijbehorend terugmeldformulier (artikel 44 BvvN). 
 
C 

9-3-c Toelichting ad artikel 9, derde lid, aanhef en onder c HRWN-CM komt te luiden: 
9-3-c. Toelichting ad artikel 9, derde lid, aanhef en onder c 
Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op de verzoeker die gehuwd is met een Nederlander. 

 
Alleen bij nationaliteiten van Staten waarbij in de ‘Landenlijst bij naturalisatie’ een B (geen automatisch verlies, maar het doen van afstand is 
mogelijk) staat, moet worden beoordeeld of desbetreffende verzoeker om naturalisatie afstandsplichtig is. 
 
Voor een verzoeker die getrouwd is met een Nederlander (van het andere of van hetzelfde geslacht) geldt geen afstandsverplichting. Ook de 
verzoeker die in Europees Nederland een geregistreerd partnerschap met een Nederlander is aangegaan of buiten Europees Nederland een 
geregistreerd partnerschap is aangegaan als bedoeld in artikel 1, tweede lid, RWN, kan een beroep doen op deze uitzondering. De verzoeker 
hoeft geen bereidheidsverklaring te ondertekenen. In het geval dat het huwelijk – anders dan door overlijden – tussen de indiening van het 
verzoek en de beslissing op het verzoek door echtscheiding is ontbonden, zal verzoeker alsnog afstand moeten doen van zijn oorspronkelijke 
nationaliteit. Hetzelfde geldt voor de beëindiging met wederzijds goedvinden of door ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Immers, het 
moment van de beslissing op het verzoek om naturalisatie is doorslaggevend voor de beoordeling of verzoeker aan de voorwaarden voldoet. Voor 
de verzoeker die met een ongetrouwde Nederlander een duurzame relatie heeft, geldt de afstandseis onverkort. 
 
Voorbeeld 
Een vrouw met de Amerikaanse nationaliteit is bij het indienen van het verzoek getrouwd met een Nederlander en verkrijgt door naturalisatie de 
Nederlandse nationaliteit. Verzoekster verliest door de naturalisatie tot Nederlandse niet haar Amerikaanse nationaliteit. Zij hoeft geen afstand te 
doen van de Amerikaanse nationaliteit. 
 
Op gelijktijdige verzoeken van twee met elkaar getrouwde personen of twee geregistreerde partners, moet zoveel mogelijk tegelijkertijd worden 
beslist. Het is niet de bedoeling dat een van de (huwelijks)partners eerder wordt genaturaliseerd, zodat de ander geen afstand meer hoeft te doen 
op grond van het feit dat hij of zij de (huwelijks)partner is van een Nederlander. 
 
Geen afstandsplicht bestaat voor de echtgenoot/geregistreerd partner met een B-nationaliteit (zie landenlijst) die samen met zijn/haar 
echtgenoot/geregistreerd partner met een B-nationaliteit een verzoek om naturalisatie indient, waarbij één van hen op grond van artikel 9, derde 
lid, onder a, b, of d, RWN dan wel artikel 6, eerste lid, onderdeel d, e, f, g of h Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (RVVN) niet 
afstandsplichtig is. 
 
Voorbeeld 
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Een man en een vrouw met de Turkse nationaliteit dienen gezamenlijk een verzoek om naturalisatie tot Nederlander in. De vrouw hoeft op grond 
van één van de hierboven genoemde uitzonderingsgronden geen afstand te doen van haar Turkse nationaliteit. De man valt niet zelfstandig onder 
een uitzonderingsgrond maar omdat zijn echtgenote niet afstandsplichtig is, hoeft hij ook geen afstand te doen. 
 
Een eventuele afstandsplicht vervalt als een verzoeker ná het indienen van het verzoek om naturalisatie maar vóór het Nederlanderschap bij 
Koninklijk Besluit is verleend, trouwt (of een geregistreerd partnerschap aangaat) met een Nederlander. Immers, de regel is dat de datum van het 
naturalisatie Koninklijk Besluit doorslaggevend is voor het wel of niet bestaan van de afstandsplicht. Op de datum van het naturalisatie Koninklijk 
Besluit is de beslissing genomen door het bevoegd gezag op het verzoek om naturalisatie. 
 
Voorbeeld 

A, man, is niet getrouwd als hij op 12 augustus 2012 zijn verzoek om naturalisatie indient. Hij blijkt afstandsplichtig te zijn en tekent daarom de 
bereidheidsverklaring. Hij trouwt op 3 mei 2013 met B, van Nederlandse nationaliteit. Zijn verzoek om naturalisatie wordt bij Koninklijk Besluit 
ingewilligd op 8 mei 2013. Dit betekent dat A is getrouwd op de dag van zijn naturalisatie met een Nederlander. Om die reden is hij niet (langer) 
afstandsplichtig. 
 
Personen die afstand moeten doen en die ná de totstandkoming van de naturalisatie trouwen met een Nederlander of een geregistreerd 
partnerschap (zie artikel 1, tweede lid, RWN) met een Nederlander aangaan, kunnen niet met succes een beroep doen op de bij onderdeel c van 
het derde lid van artikel 9 bedoelde uitzondering. 
 
Let op! Bovenstaand artikellid geldt alleen voor verzoeken die zijn ingediend op of na 1 oktober 2010. Verzoekers die voor 1 oktober 2010 een 
verzoek hebben ingediend waarop nog niet is beslist kunnen dus nog een beroep doen op artikel 9, derde lid, aanhef en onder c, RWN zoals dat 
luidde tot 1 oktober 2010 (voor het bereiken van de meerderjarige leeftijd gedurende een periode van vijf jaar onafgebroken in Nederland, de 
(voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba zijn hoofdverblijf hebben). Zie overgangsbepaling artikel II, tweede lid, RRWN (Stb. 2010, 242). 
 
D 

Paragraaf 2/14-2 Toelichting ad artikel 14, tweede lid HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 2 Algemeen 

Onze Minister kan het Nederlanderschap intrekken als de persoon onherroepelijk is veroordeeld voor een misdrijf waarbij ernstige schade is 
toegebracht aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer landen van het Koninkrijk. 
 
Het gaat dus om een misdrijf dat tegen de staat en zijn instituties is gericht en een ernstig gewelddadig of vijandelijk element bevat. 
 
Hiervan is sprake als de betrokken persoon onherroepelijk is veroordeeld voor een misdrijf genoemd in artikel 14 tweede lid, aanhef en onder a 
t/m d RWN. 
 
Uitgangspunt voor artikel 14, tweede lid, RWN is artikel 7 van het Europese Verdrag inzake Nationaliteit (EVN). Artikel 7, derde lid, EVN beperkt 
de verliesmogelijkheid door het verlies alleen toe te staan als de betrokken persoon daardoor niet staatloos zal worden. Artikel 14, zesde lid, 
neemt dit over en bepaalt dat geen verlies van het Nederlanderschap plaatsvindt, als staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn. Intrekking van het 
Nederlanderschap op grond van het tweede lid van artikel 14 RWN is dus niet mogelijk indien de betrokken persoon staatloos wordt. Hij moet dus 
op het moment van het besluit tot intrekking behalve over de Nederlandse nationaliteit ook over een of meer andere nationaliteit(en) beschikken. 
 
Als het Nederlanderschap wordt ingetrokken op grond van het eerste lid van artikel 14 RWN mag staatloosheid daarentegen wel het gevolg zijn. 
 
Bij de intrekking van het Nederlanderschap op grond van artikel 14, tweede lid, is niet van belang op welke wijze het Nederlanderschap is 
verkregen. Dit kan zijn door naturalisatie en optie, maar ook kan sprake zijn van verkrijging van het Nederlanderschap van rechtswege, 
bijvoorbeeld vanaf geboorte door afstamming van een Nederlandse vader of moeder op grond van artikel 3, eerste lid, RWN. 
 
Voorts kan het Nederlanderschap, als er aanleiding toe is, van een veroordeelde minderjarige worden ingetrokken. In artikel 14, tweede lid, wordt 
immers algemeen gesproken over de persoon van wie het Nederlanderschap kan worden ingetrokken. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt 
tussen een minderjarige of een meerderjarige. 
 
De termijn van 12 jaar, als genoemd in het eerste lid, is niet van toepassing als het Nederlanderschap wordt ingetrokken op grond van artikel 14, 
tweede lid, RWN. Dit betekent dat intrekking van het Nederlanderschap ook mogelijk is, als de betrokken persoon langer dan 12 jaar het 
Nederlanderschap bezit, bijvoorbeeld vanaf zijn geboorte. 
 
Voorbeeld 

A, van Marokkaanse en Nederlandse nationaliteit, heeft in 1990 door geboorte in Nederland op grond van artikel 3, derde lid RWN (derde 
generatieartikel) het Nederlanderschap van rechtswege verkregen. Hij pleegt op in 2011 een aanslag tegen de troonopvolger (artikel 94 van het 
Nederlandse Wetboek van Strafrecht). In 2012 wordt A hiervoor onherroepelijk veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Het 
Nederlanderschap van A kan worden ingetrokken op grond van artikel 14, tweede lid, aanhef en onder a RWN, ook al heeft hij het 
Nederlanderschap van rechtswege verkregen. Van belang is wel dat hij door de intrekking niet staatloos mag worden. De termijn van 12 jaar geldt 
in dit geval niet, omdat geen sprake is van toepassing van artikel 14, eerste lid RWN waar het gaat om intrekking wegens bedrog in de optie- of 
naturalisatieprocedure. Daarentegen is sprake van toepassing van artikel 14, tweede lid RWN wegens een onherroepelijke veroordeling wegens 
staatsondermijnende handelingen. 
 
 
Artikel II 

 
Dit besluit treedt in werking met ingang 1 mei 2013. 
 
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst. 



LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013,  nummer 9– 26 april 2013 pagina 8 

 
 
 
’s-Gravenhage, 11 april 2013 
 
 
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
namens deze, 
 
 
L. Mulder 
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken 
 
TOELICHTING 

 
 

Algemeen 

 
De wijzigingen in dit WBN houden verband met de volgende onderwerpen: 

 de troonswisseling, die op 30 april 2013 zal plaatsvinden; 

 de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit is met de inwerkingtreding van de 
Wet dwangsom en beroep niet tijdig beslissen per 1 oktober 2009 vervallen (artikel 7:1, eerste lid aanhef en onder f, Awb); 

 verder zijn enkele tekstuele wijzigingen aangebracht. 
 
 
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
namens deze, 
 
 
L. Mulder 
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken 
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BESTUURSREGLEMENT 

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE VAN  

ARUBA, CURAÇAO, SINT MAARTEN EN VAN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA 
 

 
Gelet op Artikel 44 van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof besluit het bestuur van het Gemeenschappelijk Hof van 
Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) het navolgend 
reglement vast te stellen. 
 
 
HOOFDSTUK 1.  ORGANISATIE HOF 

 
Artikel 1. Onderdelen organisatie  

 
Het Hof kent in ieder geval de volgende onderdelen: 
a. het bestuur; 
b. de hofvergadering; 
c. het gerecht in eerste aanleg van Aruba (vestigingsplaats Aruba); 
d. het gerecht in eerste aanleg van Curaçao (vestigingsplaats Curaçao); 
e. het gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten (vestigingsplaats Sint Maarten); 
f. het gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 
g.   het bedrijfsbureau. 
 
 
HOOFDSTUK 2.  BESTUUR 

 
Artikel 2.1 Samenstelling bestuur  
 
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
De president van het Hof; 
De vice-president van Aruba 
De vice-president van Curaçao 
De vice-president van Sint Maarten 
De directeur bedrijfsvoering. 
 
 
Artikel 2.2 Werkwijze bestuur  

 
1. Het bestuur komt tenminste vier maal per jaar bijeen. 
2. Het bestuur komt in ieder geval bijeen: 

a. voor de bespreking, vaststelling en wijziging van het bestuursreglement, 
b. voor de bespreking en vaststelling van de jaarstukken, 
c. voor de bespreking en vaststelling van gerechtsbrede beleidsstukken, 
d. op verzoek van de president, of 
e. op verzoek van tenminste twee leden van het bestuur. 
3. Het bestuur komt éénmaal per jaar bijeen voor het evalueren van zijn werkwijze.  
4. Het bestuur vergadert volgens een tevoren vastgesteld schema. De president doet daartoe een voorstel.  
5. Een bijeenkomst als bedoeld in tweede lid, onderdeel e, wordt binnen dertig dagen gehouden nadat het verzoek bij de president 
is binnengekomen. 
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6. Het bijeenroepen geschiedt door een schriftelijke of elektronische kennisgeving aan de leden van het bestuur. 
 
 
Artikel 2.3 Agenda en verslag 

 
1. De president is verantwoordelijk voor het opstellen van een agenda voor elke bijeenkomst. De agenda wordt tijdens de 
bijeenkomst vastgesteld. De president plaatst in ieder geval op de agenda: 

a. de door een lid van het bestuur opgegeven onderwerpen, 
b. het verslag van de vorige bijeenkomst. 
2. De president is verantwoordelijk voor de verzending van de agenda en eventuele overige stukken aan de leden van het bestuur. 
Dit gebeurt in beginsel voor het weekeinde voorafgaand aan de bijeenkomst; in ieder geval twee werkdagen daaraan voorafgaand. 
De agenda wordt tegelijkertijd openbaar gemaakt. 

3. De president is verantwoordelijk voor het opstellen van een verslag zo spoedig mogelijk na een bijeenkomst. Het 
bestuur kan besluiten dat beraadslagingen of besluiten over een of meerdere onderwerpen in het niet openbaar te 
maken gedeelte van het verslag worden opgenomen.  
4. Het verslag, bedoeld in het derde lid eerste volzin, wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in de eerstvolgende 
bijeenkomst vastgesteld en na vaststelling openbaar gemaakt. 
 
 
Artikel 2.4  Orde  
 
1. Besluiten kunnen slechts worden genomen in een bijeenkomst waarin tenminste de helft van het aantal leden van het bestuur 
aanwezig is.  
2. Een bijeenkomst wordt voorgezeten door de president. 

3. Indien de president afwezig is, zit een ander lid van het bestuur de bijeenkomst voor. Dit lid wordt door de president 
of, indien deze daartoe niet in staat is, door het bestuur aangewezen.  
4. De voorzitter van de bijeenkomst kan de vergadering voor bepaalde tijd schorsen. 
 
 
Artikel 2.5 Besluitvorming 
 
1. Het bestuur beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de 
doorslag.  
2. Een lid van het bestuur kan zijn stem alleen tijdens een bijeenkomst uitbrengen. De voorzitter kan bepalen dat wegens 
verhindering van een bestuurslid om fysiek aanwezig te zijn, deze op een andere wijze aan de vergadering en de besluitvorming 
deelneemt. 

3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebrachte stemmen. 
4. De president is verantwoordelijk voor het opnemen van een besluitenlijst in het verslag, bedoeld in artikel 2.3, derde 
lid. 
 
 
Artikel 2.6  Besluitvorming buiten bijeenkomst 

 
1. In door de president te bepalen gevallen kan buiten een bijeenkomst een besluit worden genomen. 
2. In de in het vorige lid bedoelde gevallen wordt alle leden van het bestuur een schriftelijk voorstel daartoe, voorzien 
van een motivering, voorgelegd. De voorzitter verbindt aan het voorstel bovendien een termijn waarbinnen kan worden 
gereageerd. 
3. Indien geen van de bestuursleden te kennen geeft dat hij het voorstel op de agenda van de eerstvolgende 
bijeenkomst geplaatst wil hebben, neemt de president namens het bestuur het betreffende besluit. 
4. Het besluit wordt opgenomen in de besluitenlijst van de eerstvolgende bijeenkomst. 
 
 
Artikel 2.7 Onverwijlde besluitvorming  

 
1. Indien door ontstentenis het in artikel 2.4, eerste lid, bedoelde aantal leden niet aanwezig is en besluitvorming 
onverwijld noodzakelijk is, is de president gemachtigd te beslissen. Hij doet dit zoveel mogelijk in overeenstemming met 
de leden van het bestuur. 
2. De besluitvorming, bedoeld in het eerste lid, is niet toepasbaar op de in artikel 2.2, tweede lid, onder a en b, 
genoemde onderwerpen. 
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3. Over de besluiten, bedoeld in het eerste lid, licht de president terstond de andere leden van het bestuur in. De 
besluiten worden geagendeerd voor de eerstvolgende bijeenkomst. 
 
 
Artikel 2.8 Mandatering aan bestuursleden  

 
1. Het bestuur stelt bij regeling de mandatering van bevoegdheden vast. Het bestuur kan toestaan dat ondermandaat 
wordt verleend. 
2. Het bestuur kan aan leden van het bestuur de bevoegdheid verlenen om in naam van het bestuur besluiten te 
nemen. Het bestuur staat niet toe dat in deze gevallen ondermandaat wordt verleend. Door de gemandateerde 
genomen besluiten dienen in een besluitenlijst te worden opgenomen. 
 
 
Artikel 2.9 Uitgaande stukken 
 
Namens het gemeenschappelijk hof uitgaande stukken, niet zijnde processtukken en correspondentie die op 
gerechtelijke procedures betrekking heeft, worden door de president dan wel het meest betrokken lid van het bestuur 
ondertekend. 
 
 
Artikel 2.10  Vervanging bestuursleden 
 
1.  Een lid van het bestuur dat niet in staat is aan de werkzaamheden van het bestuur deel te nemen kan na overleg 
met hem worden vervangen: 
a. indien het om de president gaat, door een van tevoren door het bestuur aangewezen lid van het bestuur; 

b. indien het om een vertegenwoordiger van een van de vestigingsplaatsen gaat, door een van tevoren door het 
bestuur aangewezen rechter werkzaam in dezelfde vestigingsplaats of de vestigingsmanager van die 
vestigingsplaats;   

c. indien het om de directeur bedrijfsvoering gaat, door een door het bestuur aangewezen vestigingsmanager of 
andere gerechtsambtenaar.  

2.  Een vervanger als bedoeld in het vorige lid heeft dezelfde rechten als het lid dat hij vervangt.  
3.  De vervanging eindigt: 
a. als het betreffende lid zijn plaats in het bestuur weer inneemt; 
b. als de vervanger hierom schriftelijk het bestuur verzoekt; 
c. als het bestuurslidmaatschap van het betreffende lid eindigt. 
 
 
Artikel 2.11  Toewijzing aandachtsgebieden 

 
1. Het bestuur kan aandachtsgebieden toewijzen aan de leden van het bestuur.  
2. Het bestuur verbindt een termijn aan de toewijzing, bedoeld in het eerste lid.  
 
 
 
HOOFDSTUK 3.           DE VESTIGINGSPLAATSEN 

 
Artikel 3.1  De vertegenwoordiging 

 
1. De vice-presidenten van de vestigingsplaatsen als bedoeld in artikel 2.1 zijn samen met de vestigingsmanager van 
hun vestigingsplaats belast met de dagelijkse leiding van de vestiging. 
2. De vestigingsmanager van de vestigingsplaats Bonaire is samen met de vice-president van de vestigingsplaats 
Curaçao belast met de dagelijkse leiding van die vestiging. 
3. Binnen de kaders door het bestuur gesteld hebben de functionarissen belast met de dagelijkse leiding binnen de hierboven 
vermelde onderdelen van de organisatie bevoegdheden ten aanzien van: 
a.  personeelsaangelegenheden, waaronder in ieder geval: 

1. het nemen van rechtspositionele maatregelen betrekking hebbend op gerechtsambtenaren en rechters, met 
inachtneming van de wettelijke beperkingen. 
2. het voeren van functioneringsgesprekken met gerechtsambtenaren en de rechters. 
3. het voeren van loopbaangesprekken. 
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b.  budgetbeheer 
c.  automatisering en bestuurlijke informatievoorziening; 
d.  bestuurlijk-organisatorische werkwijze; 
e.  huisvesting en beveiliging; 
f.   professionalisering. 
 

 
Artikel 3.2. Het bestuur stelt jaarlijks de formatie en de begroting van de vestigingsplaatsen vast. Indien noodzakelijk kan het 
bestuur de vastgestelde formatie tussentijds wijzigen. 
 

 
HOOFDSTUK 4.  BENOEMING 

 
Artikel 4.1 Benoeming rechters  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een lijst van aanbeveling of voordracht voor de benoeming van rechters aan 
de Ministers van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland conform de besluitvorming van de hofvergadering.  
 
 

Artikel 4.2 Benoeming bestuursleden  
 
1.  Het bestuur stelt een procedure vast voor het bepalen van zijn standpunt inzake de benoeming van een lid van het 
bestuur. In de procedure is in ieder geval geregeld, dat: 
a. de betreffende vestiging van het gerecht gehoord wordt, indien de opengevallen plaats in het bestuur een vice-

president betreft. Het bestuur zorgt met het oog hierop voor het samenstellen van een selectieadviescommissie. 
b. de gerechtsambtenaren werkzaam bij het bedrijfsbureau alsmede de vestigingsmanagers van de vestigingsplaatsen 

en de afdelingshoofden gehoord worden, indien de opengevallen plaats in het bestuur de directeur bedrijfsvoering 
betreft. Het bestuur zorgt met het oog hierop voor het samenstellen van een selectieadviescommissie. 

c. de rechters, die geen zitting hebben in de hofvergadering en de gerechtsambtenaren gehoord worden als de 
opengevallen plaats in het bestuur die van de president betreft. Het bestuur zorgt met het oog hierop voor het 
samenstellen van een selectieadviescommissie. 

2. Het bestuur stelt de hofvergadering van zijn standpunt en van het advies van de selectieadviescommissie in kennis, 
waarna de president een hofvergadering belegt om de lijst van aanbeveling of een voordracht te bespreken. 
 
 
 
HOOFDSTUK 5.  PLANNING EN CONTROL 

 
Artikel 5.1 Planning 

 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de planning van de activiteiten van de organisatie en het verwerven van de 
middelen voor de bekostiging van die activiteiten. Het bestuur stelt hiervoor een procedure vast, waarin in ieder geval is 
geregeld: 
a. de totstandkoming van de hoofdlijnenbegroting en de ontwerpbegroting; 
b. de totstandkoming van het jaarplan, inclusief het meerjarenplan, 
c.  de totstandkoming van het jaarverslag, 
d.  de wijze van informatieverschaffing door de verschillende onderdelen van de organisatie. 
 
 
Artikel 5.2 Control 

 
1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van control. Het bestuur stelt hiervoor een procedure 
vast, waarin in ieder geval is geregeld: 
a. wat onderwerp van control kan zijn; 
b. in welke vorm de control plaatsvindt; 
c. wie gerechtigd is tot de opdrachtverlening; 
d.   hoe de resultaten worden bekendgemaakt. 
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2. Het bestuur wijst een functionaris aan die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur wordt belast met de control. 
Deze functionaris treedt daarbij niet in de procesrechtelijke behandeling van of de inhoudelijke beoordeling van 
alsmede de beslissing in een concrete zaak. 
3. De functionaris, genoemd in het tweede lid, adviseert rechtstreeks aan het bestuur 
 
 
HOOFDSTUK 6.  VASTSTELLINGS- EN WIJZIGINGSPROCEDURE  

 
Artikel 6.1 Wijziging reglement 

 
1. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan worden gedaan door een lid van het bestuur.  
2. In afwijking van artikel 2.5 eerste lid wordt een besluit tot wijziging van dit reglement genomen met tweederde 
meerderheid van het voltallige bestuur.  
 
 
Artikel 6.2 Inwerkingtreding reglement 
 
1.  Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2013. 
2.  Wijziging van enige bepaling van hoofdstuk 4 behoeft steeds de instemming  
van de hofvergadering.  

 
 
Vastgesteld door het bestuur van het Hof, op 1 februari 2013. 
 
namens deze, 
de President 
 
 
 
mr. L.C. Hoefdraad 

 

 

 
 

 


