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OPROEPING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 

 
Bij exploot d.d. 7e augustus 2012, afschrift waarvan is 

gelaten aan de Officier van Justitie op St. Maarten, heb 
ik, Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, 
alhier, 

OPGEROEPEN: 

Marie Therese Hodge-Wade, zonder bekend adres, 
om op dinsdag, 13 november 2012 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 CIBC First 
Caribbean International Bank (Cayman) Ltd., 
gevestigd op St. Maarten, gedomicilieerd ten kantore 
van de advocaten mrs. Eric de Vries & Gaston Bell, te 
antwoorden. 

 
De deurwaarder; 
S.M. APON 

 

 
EINDE FAILLISSEMENT 

 
Het faillissement van de naamloze vennootschap Billy 
Folly Development Corporation N.V., gevestigd te St. 
Maarten, is op 5 juli 2012 geëindigd door het verbindend 
worden van de slotuitdelingslijst. Alle boedel- en 
faillissementscrediteuren zijn volledig voldaan. 
 

Curator, 
mr. M.R.B. Gorsira               

VanEps Kunneman VanDoorne 
T +599 9 461 3400 ext. 222  
F +599 9 461 2023  
gorsira@ekvandoorne.com  
www.ekvandoorne.com 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012,  nummer 18–31 augustus 2012 pagina 2 

 

LB-12/0282 

 
nº 2012/454 

LANDSBESLUIT 
 

Van: 01 augustus 2012, no. LB-12/0282 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

Op voordracht van de Minister van Financiën, in overeenstemming met het gevoelen van de 

Ministerraad 

 

Overwegende : 

- dat de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV), ressorterend onder de 

 verantwoordelijkheid van de Minister van Algemene Zaken, belast is met de zorg voor 

 voldoende kennis, kunde en ervaring op het gebied van (digitale) informatievoorziening en 

 informatiebeheer binnen de overheid van Sint Maarten; 

- dat hier structureel uitvoering aan gegeven zal worden door middel van een training 

 genaamd Leergang Informatiebeheer (LI), voor de duur van 1 jaar;  

- dat de training gegeven wordt voor secretariële-, administratieve en DIV medewerkers 

 binnen de overheid van Sint Maarten; 

- dat de training geleverd wordt door het als enige binnen de Caribische  Nederlanden 

 opererende en erkende bedrijf ProDocIT , gevestigd te Curaçao; 

- dat de kosten voor de training en huur van een geschikt cursuslokaal geraamd zijn op NAf 

 173.902,50. 

- dat het uit het oogpunt van het algemeen belang noodzakelijk is af te wijken  van artikel 47, 

 eerste lid, van de Comptabiliteitslandsverordening voor het aangaan van een  overeenkomst 

 met ProDocIT voor het verzorgen van de  training genaamd Leergang  Informatiebeheer (LI); 

 

Gelet op: 

- de Staatsregeling van Sint Maarten; 

- Artikel 47, vierde lid, onderdeel b, van de Comptabiliteitslandsverordening, 

 

 

HEEFT GOEDGEVONDEN: 

 

    Artikel 1 

 

Op basis van artikel 47, vierde lid, onderdeel b, van de Comptabiliteitslandsverordening af te wijken 

van artikel 47, eerste lid, van de Comptabiliteitslandsverordening, teneinde een overeenkomst met 

ProDocIT te kunnen aangaan, om voor secretariële-, administratieve- en DIV medewerkers binnen 

de overheid van Sint Maarten een training te verzorgen op het gebied van digitale 

informatievoorziening en informatiebeheer, genaamd Leergang Informatiebeheer (LI). 

     

 

 

Artikel 2 

 

De Minister van Algemene Zaken te machtigen de openbare rechtspersoon  

Sint Maarten te vertegenwoordigen voor het doen van de rechtshandelingen, bedoeld in artikel 1. 

 

    Artikel 3 
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Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na plaatsing in de Landscourant. 

 

                                                                                                              LB-12/0282 
        

       Philipsburg, 01 augustus 2012 

                                                                                                      

       De Gouverneur van Sint Maarten, 

       E.B. Holiday 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

De Minister van Financiën 

 

 

 

 

 

De Minister van Algemene Zaken 
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LANDSBESLUIT 
 

Van: 09 juli 2012, no. LB-12/0334 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

 
Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken;  

 
Overwegende: 
- dat dat op 10 oktober 2010 St. Maarten de status van land in het Koninkrijk der Nederlanden heeft 

verkregen; 
- dat alle overheidsdienaren van het Eilandgebied St. Maarten en het Land Nederlandse Antillen die daarvoor 

in aanmerking kwamen conform het Sociaal Statuut, geplaatst werden in de Nieuwe Bestuursorganisatie 

van St. Maarten; 
- dat door onvoorziene omstandigheden de bezwaarschriften van overheidsdienaren in die 

plaatsingsprocedure nog niet zijn afgehandeld; 
- dat vanwege enige personele wijzigingen de samenstelling van de bezwarencommissie moet worden 

gewijzigd; 
- dat de ingediende bezwaarschriften alsnog moeten worden afgehandeld conform de regels die daarvoor 

werden vastgesteld in het Sociaal Statuut. 

 

Gelet op: 
- de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (AB 2010, GT No 25); 
- de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid (AB 2010, GT No 6); 
- het organisatie besluit Algemene Zaken (AB 2010 nr. 10); 
- het Organisatiebesluit Financiën (AB 2010 nr. 9); 
- het Organisatiebesluit Justitie (AB 2010 nr. 11); 

- het Organisatiebesluit OCJS (AB 2010 nr. 6, zoals gewijzigd); 
- het Organisatiebesluit TEZVT (AB 2010 nr. 7); 
- het Organisatiebesluit VROMI (AB 2010 nr. 8, zoals gewijzigd); 
- het Organisatiebesluit VSA (AB 2010 nr. 5); 
- de Landsverordening Sociaal Statuut opbouw Land St. Maarten (AB 2010 nr. 33).  
 

 
HEEFT GOEDGEVONDEN: 

 

Artikel 1 

 

Het Eilandsbesluit van 10 augustus 2010 nr. 699 tot instelling van diverse plaatsingscommissies 
en een bezwarencommissie, in te trekken. 

 

Artikel 2 

 

In te stellen de volgende commissies ten behoeve van de afronding van de plaatsing van de 
laatste overheidsdienaren van het voormalig Eilandgebied St. Maarten en de Nederlandse Antillen, 
in de nieuwe bestuursorganisatie van St. Maarten, conform het Sociaal Statuut. 

 

 

 

N°  2012/0334 
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Landsbesluit van: 09 juli 2012                             nr: LB-12/0334 

 

Artikel 3 

 

In te stellen een bezwarencommissie bestaande uit: 

- dhr. Richard F. Gibson Jr. als onafhankelijk voorzitter; 
- mevr. Peggy Ann Dros en de heer Marc Arnold namens St. Maarten; 
- mevr. Sonia Tondu en de heer Robert Rawlins namens het GOA; 

- De commissie kan worden bijgestaan door een secretaris. 

De doelstelling van de Bezwarencommissie is het behandelen van bezwaarschriften tegen het 
aanbod welke gedaan werd door een plaatsingscommissie zoals beschreven in het Sociaal Statuut.  

 

Artikel 4 

 

Voor elk Ministerie één plaatsingscommissie bestaande uit:  

- de secretaris-generaal van het betreffende ministerie als voorzitter;  
- een door het afdelingshoofd P&O aan te wijzen vertegenwoordiger van de afdeling P&O; 
- de voorzitter van de WICSU of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger; 
- voor wat betreft plaatsingen binnen een afdeling of dienst, het afdelingshoofd of diensthoofd 

van die betreffende afdeling of dienst indien aanwezig; 
- De commissie kan worden bijgestaan door een door de voorzitter aan te wijzen secretaris. 

De plaatsingscommissies hebben als doel de plaatsing te realiseren binnen hun ministerie van alle 
overheidsdienaren van wie de bezwarencommissie oordeelde dat hun bezwaar gegrond is, 
conform de regels die daarvoor zijn vastgelegd in het voornoemde Sociaal Statuut. 

 

Artikel 5 

 

De diverse commissies blijven in functie tot de afronding van het plaatsingsproces en worden 

opgeheven door middel van een Landbesluit. 

Artikel 6 

 

Dit Landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na datum van plaatsing in de 
Landscourant.  

 

 

 

 

 

 

De Minister van Algemene Zaken  

Philipsburg, 9 juli 2012 

 

De Gouverneur van St. Maarten 
E.B. Holiday 
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DE LANDSCOURANT  
VAN SINT MAARTEN 
 

 
 

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 
13 augustus 2012, nummer WBN-CM 2012/2, 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 MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

 
 
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. 380 

optie; gemeenschappelijk B Naf. 647 

optie; medeopterende minderjarige C Naf. 45 

naturalisatie; enkelvoudig; standaard D Naf. 1785 

naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard E Naf. 2280 

naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd F Naf. 1327 

naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd G Naf. 1823 

naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige H Naf. 262 

 

B 
Paragraaf 1.1/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid HRWN-CM komt te luiden: 

Paragraaf 1.1 Tarieven 
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Tarief A is verschuldigd als een optant een optieverklaring aflegt op grond van artikel 6 RWN, artikel 28 
RWN of artikel II, eerste lid, van de Rijkswet van 27 juni 2008 (Stb. 270). 
 

Tarief B is verschuldigd als twee optieverklaringen gelijktijdig worden afgelegd door twee personen die: 

•  met elkaar gehuwd zijn; of  
•  een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan; of  
•  ongehuwd samenleven in een duurzame relatie.  
 
De regeling voor de optiegelden bevat, anders dan bij de naturalisatiegelden het geval is, geen verlaagd 
tarief voor een staatloze of een houder van een asielgerelateerd verblijfsrecht. 

 
Tarief C is verschuldigd als een optieverklaring tot medeverkrijging wordt afgelegd zoals bedoeld in 
artikel 6, achtste lid, RWN. Dit betekent dat voor het afleggen van voornoemde optieverklaring tot 
medeverkrijging, naast het tarief dat de ouder(s) moet(en) betalen bij het afleggen van hun 
optieverklaring (tarief A of B), het tarief C moet worden betaald voor iedere minderjarige voor wie een 
optieverklaring tot medeverkrijging wordt afgelegd. 

 
Zie voor de betalingsprocedure verder paragraaf 3 (betaling van de verschuldigde optie- en 
naturalisatiegelden). 

 
C 
Paragraaf 1.2/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 1.2 Categoriale vrijstelling optiegelden 

Optanten die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander worden 
behandeld zijn op grond van artikel 4, eerste lid, BON vrijgesteld van leges. 
 
D 
Paragraaf 1.3/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 1.3 Ontheffing van optiegelden 
Op grond van artikel 4, derde lid, BON bestaat de mogelijkheid in twee situaties ontheffing van de leges 

te verlenen. Hierbij moet het gaan om optieverklaringen van: 
a.  een minderjarige die zelfstandig een optieverklaring aflegt (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b, c 
of d, RWN, artikel II, a, artikel II, b en artikel II, c (Stb. 2008, 270);  
b. een persoon die als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als Nederlander 

is aangemerkt.  
 

Om in aanmerking te komen voor ontheffing moet gelijktijdig met de indiening aflegging van de 
optieverklaring een gemotiveerd ontheffingsverzoek worden ingediend. De Gouverneur is gemandateerd 
in de ministeriële regeling om te beslissen op het verzoek tot ontheffing van de optiegelden (zie artikel 
4, vijfde lid, BON). Voor een inwilligend besluit op een ontheffingsverzoek is model 1.27 beschikbaar. 
Voor een afwijzend besluit op een ontheffingsverzoek is model 1.28 beschikbaar. 
 
Ad a 

In geval van een zelfstandige optie door een minderjarige is er in beginsel geen reden om met 
betrekking tot de optiegelden anders te handelen dan in geval van optie door een meerderjarige. In 
beide gevallen wordt een zelfde inspanning van de Gouverneur vereist. In beginsel betaalt de 
minderjarige optant dan ook tarief A voor zijn optieverklaring. Worden echter tegelijkertijd door twee 
kinderen binnen één gezin optieverklaringen afgelegd, dan wordt tarief B in rekening gebracht. Tarief B 
wordt tevens in rekening gebracht als meer dan twee kinderen uit één gezin tegelijkertijd 
optieverklaringen afleggen. Het derde en volgende kind(eren) wordt ontheffing verleend van het betalen 

van optiegelden, omdat anders financiële redenen ertoe zouden kunnen leiden dat binnen gezinnen 
verschillen in nationaliteit ontstaan (vergelijk de nota van toelichting bij artikel 4 BON). Het is daarom 
niet redelijk in geval van een gelijktijdige optieverklaring door meerdere kinderen binnen een gezin een 
hoger bedrag aan leges op te leggen dan het bedrag in geval van een gemeenschappelijke 
optieverklaring. 
 

Ad b 
Met betrekking tot personen die als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als 
Nederlander zijn aangemerkt, geldt dat de fout moet kunnen worden hersteld zonder kosten voor 
betrokkene als de administratie een fout in de beoordeling van het bezit van het Nederlanderschap 
heeft gemaakt, én betrokkene kan opteren. Als de fout aan betrokkene zelf is te wijten, bijvoorbeeld als 
sprake is van frauduleus of onzorgvuldig gedrag van de betrokkene, wordt geen ontheffing van de 
optiegelden verleend. 

 
Artikel 7, tweede lid, BON voorziet in de mogelijkheid dat de Gouverneur aan de rijksoverheid 

vergoeding verzoekt wegens, door ontheffing, niet-ontvangen optiegelden. 
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E 
Paragraaf 2.5/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 2.5 Categoriale vrijstelling van leges 

Personen die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 

468) als Nederlander wordt behandeld, zijn vrijgesteld van naturalisatieleges. 
 
Op het adviesblad moet worden aangeven dat het gaat om een verzoek van een Molukker die op grond 
van genoemde wet wordt behandeld als Nederlander. 
 
F 

Paragraaf 2.6/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 2.6 Ontheffing van naturalisatiegelden 
Onze Minister kan aan de volgende personen ontheffing verlenen van betaling van de 
naturalisatiegelden: 
a. een minderjarige die zelfstandig een verzoek om naturalisatie indient;  
b. een persoon die als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als Nederlander 

is aangemerkt;  
c. een persoon die op grond van staatsbelang of van zijn verdiensten voor de staat genaturaliseerd 
wordt.  

 
Om in aanmerking te komen voor ontheffing moet gelijktijdig met de indiening van het verzoek om 
naturalisatie een gemotiveerd ontheffingsverzoek te worden ingediend. De Gouverneur is gemandateerd 
in de ministeriële regeling om te beslissen op het verzoek tot ontheffing van naturalisatiegelden. Zie 

artikel 4, vijfde lid, BON. 
 
Hieronder wordt toegelicht onder welke omstandigheden aan bovengenoemde categorieën van personen 
ontheffing wordt verleend. 
 
Ad a: een minderjarige die zelfstandig een verzoek om naturalisatie indient 
In geval van een zelfstandig verzoek om naturalisatie van een minderjarige is er in beginsel geen reden 

om met betrekking tot de naturalisatiegelden anders te handelen dan in geval van een zelfstandige 
naturalisatie van een meerderjarige. In beide gevallen wordt een zelfde inspanning van de Gouverneur 
en Onze Minister vereist. Voor een zelfstandig verzoek om naturalisatie van een minderjarige wordt in 
beginsel dan ook hetzij tarief D, hetzij tarief F in rekening gebracht. Slechts onder de hieronder 

genoemde drie omstandigheden wordt een minderjarige die een zelfstandig verzoek om naturalisatie 
indient, ontheven van het betalen van naturalisatiegelden: 

1. Worden tegelijkertijd door twee minderjarigen binnen één gezin twee zelfstandige verzoeken om 
naturalisatie ingediend, dan wordt hetzij tarief E, hetzij tarief G in rekening gebracht. Het derde en 
volgende kind(eren) wordt ontheffing verleend van het betalen van naturalisatiegelden, omdat anders 
financiële redenen ertoe zouden kunnen leiden dat binnen gezinnen verschillen in nationaliteit ontstaan 
(vergelijk de nota van toelichting bij artikel 4 BON). Het is daarom niet redelijk in geval van gelijktijdige 
zelfstandige verzoeken om naturalisatie door meerdere minderjarigen binnen een gezin een hoger 
bedrag aan naturalisatiegelden op te leggen dan het bedrag in geval van een gemeenschappelijk 

verzoek. Dit betekent dat de naturalisatiegelden bij gelijktijdige, zelfstandige, verzoeken om 
naturalisatie van meerdere kinderen binnen een gezin hetzij tarief E hetzij tarief G is verschuldigd;  
2. In het geval een zelfstandig verzoek wordt ingediend door een kind dat is geboren tijdens de optie- 
of naturalisatieprocedure van de ouder dan wordt dat kind ontheffing verleend van de verplichting tot 
het betalen van de naturalisatiegelden. Voor de ontheffing van de betalingsverplichting moet het 
naturalisatieverzoek van het kind binnen een redelijke termijn na de verkrijging of de verlening van het 
Nederlanderschap aan de ouder zijn ingediend. De redelijke termijn voor de indiening van het verzoek 

van het kind is in dit geval maximaal een jaar nadat de ouder Nederlander is geworden. Wordt het 
verzoek later ingediend, dan wordt hetzij tarief D, hetzij tarief F in rekening gebracht;  
3. In bijzondere gevallen waarin een kind buiten eigen toedoen niet is meegenaturaliseerd, wordt 
ontheffing verleend van de betaling van de naturalisatiegelden. Hierbij kan worden gedacht aan een 
kind dat door zwaarwegende lichamelijke of psychische omstandigheden ten tijde van de naturalisatie 
van de ouders niet in (één van de landen van) het Koninkrijk verbleef en niet is meegenaturaliseerd. 

Bijvoorbeeld een kind dat in het land van herkomst tijdelijk is opgenomen in een ziekenhuis of 
psychiatrische inrichting. Een en ander moet worden aangetoond door middel van een verklaring van 
een medisch specialist of psychiater. 
 
Ad b: een persoon die – als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als 
Nederlander is aangemerkt 
Met betrekking tot personen die als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als 

Nederlander zijn aangemerkt, geldt dat als de administratie een fout heeft gemaakt, deze fout hersteld 
moet worden zonder kosten voor betrokkene. Als de fout aan betrokkene zelf te wijten is, bijvoorbeeld 

als er sprake is van frauduleus of onzorgvuldig gedrag van de betrokkene, wordt geen ontheffing van de 
naturalisatiegelden verleend. 
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Ad c: een persoon die op grond van staatsbelang of van zijn verdiensten voor de staat genaturaliseerd 
wordt 

In gevallen waarin iemand op grond van staatsbelang of zijn verdiensten voor de Staat genaturaliseerd 

wordt, wordt ontheffing verleend van de betaling van de naturalisatiegelden vanwege dat staatsbelang 
en die verdiensten voor de Staat. 
 
Voorbeeld 
1. Een hoogleraar van vreemde nationaliteit komt in aanmerking voor de functie van Procureur-
Generaal bij de Hoge Raad. Voor de vervulling van dit ambt is het bezit van het Nederlanderschap 

vereist. Deze persoon kan op grond van staatsbelang voor naturalisatie in aanmerking.  
 
2. Een militair van vreemde nationaliteit die een uitzonderlijk hoge Nederlandse militaire onderscheiding 
heeft gekregen, kan op grond van verdiensten voor de Staat in aanmerking komen voor naturalisatie.  
 
De bevoegdheid tot verlening van ontheffing is gemandateerd aan de Gouverneur. Voor een inwilligend 

besluit op een ontheffingsverzoek is model 2.24 beschikbaar. Voor een afwijzend besluit op een 
ontheffingsverzoek is model 2.25 beschikbaar. 
 

G 
Paragraaf 3/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 3 Betaling van de verschuldigde optie- en naturalisatiegelden 
De optie- en naturalisatiegelden zijn verschuldigd voordat een optieverklaring of een 

naturalisatieverzoek in behandeling kan worden genomen. De betaling van de optiegelden heeft in 
Curaçao en Sint Maarten plaats bij de Gouverneur.  
De optie- en naturalisatiegelden zijn verschuldigd voordat een optieverklaring of een 
naturalisatieverzoek in behandeling kan worden genomen. De betaling van de optie- en 
naturalisatiegelden heeft in Curaçao en Sint Maarten plaats bij de Gouverneur. Betrokkene moet een 
bewijs van betaling overleggen bij de Gouverneur. Eerst na ontvangst van de betaling dan wel na de 
beslissing op een ontheffingsverzoek wordt het ingediende verzoek om naturalisatie of de afgelegde 

optieverklaring in behandeling genomen. Ongeacht het verdere verloop van de optie- of 
naturalisatieprocedure – toewijzing, afwijzing of intrekking van het naturalisatieverzoek of de 
optieverklaring nadat de behandeling is begonnen – zijn de rechten verschuldigd betaald (vergelijk 
artikelen 2 en 3 BON). 

 
De hoogte van het verschuldigde bedrag voor het afleggen van de optieverklaring of voor het indienen 

van een naturalisatieverzoek wordt in beginsel vastgesteld op het moment dat de verklaring of het 
verzoek door de Gouverneur in ontvangst wordt genomen. Zie hiervoor de in paragrafen 1.1, 1.3, 2.2 
tot en met 2.4 en 2.6 opgenomen richtlijnen. 
 
Vrijgesteld van en ingelicht over de optiegelden (model 1.25) en naturalisatiegelden (model 2.8) 
Modellen van een schriftelijke bevestiging door betrokkene dat hij is geïnformeerd over de hoogte en de 
termijn van de te betalen optie- en naturalisatiegelden en dat hij instemt met de betaling van de 

opgelegde optie- en naturalisatiegelden dan wel is vrijgesteld van de betaling dan wel een verzoek om 
ontheffing heeft ingediend, zijn opgenomen als model 1.25 en model 2.8. De vaststelling van de hoogte 
van de te betalen naturalisatiegelden is een voorbereidingshandeling zoals bedoeld in artikel 6:3 Awb en 
is niet afzonderlijk vatbaar voor bezwaar of beroep. 

 
Buitenbehandelingstelling 
Uitgangspunt is dat de leges worden betaald op het moment van het afleggen van de optieverklaring 

respectievelijk de indiening van het verzoek om naturalisatie. Het verschuldigde bedrag wordt ineens 
voldaan, betaling in termijnen is niet mogelijk. 
 
Wordt niet betaald op het moment van het afleggen van de optieverklaring respectievelijk de indiening 
van het verzoek om naturalisatie, dan wordt betrokkene op dat moment in de gelegenheid gesteld om 
binnen zes weken te betalen. Hiervoor zijn model 1.25 en model 2.8 beschikbaar. De termijn van zes 

weken vloeit voort uit artikel 6 BON. Vindt de betaling van het verschuldigde bedrag niet plaats binnen 
deze zes weken, dan wordt de verklaring of het verzoek buitenbehandeling gesteld (artikel 6 BON). Een 
besluit tot buitenbehandelingstelling wegens niet- of niet tijdige betaling wordt schriftelijk meegedeeld 
aan betrokkene (artikel 4, tweede lid, BVVN). Daarvoor zijn beschikbaar de modellen 1.26 en 2.23. 
 
Is verzocht om ontheffing van optie- of naturalisatiegelden, dan wordt de termijn van zes weken 
waarbinnen betrokkene moet betalen opgeschort tot de dag waarop op het ontheffingsverzoek 

(negatief) is beslist. 
 

Tegen de beslissing tot buitenbehandelingstelling van een optieverklaring of een verzoek om 
naturalisatie kan betrokkene binnen zes weken bezwaar aantekenen bij Onze Minister. Het 



LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012,  nummer 18–31 augustus 2012 pagina 10 

 
bezwaarschrift moet worden opgestuurd aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Klantdirectie 
Naturalisatie, Unit Nationaliteit en Naturalisatie, Postbus 285, 7600 AG te Almelo (Nederland). 
 

Stelt de Gouverneur een verzoek om naturalisatie buiten behandeling, dan brengt hij geen advies uit 

aan Onze Minister. De Gouverneur stuurt altijd het naturalisatiedossier aan de IND, ongeacht of de 
verzoeker wel of geen bezwaar heeft aangetekend tegen de beslissing tot buitenbehandelingstelling van 
het verzoek om naturalisatie. 
 
H 
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. 380, ongeacht of betrokkene het 
standaard of het verlaagde tarief betaalt. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen, wordt 
afgedragen aan Onze Minister (Naf. 1405 bij standaard tarief en Naf. 947 bij verlaagd tarief). 
 
Bij een gemeenschappelijk verzoek of een gelijktijdig verzoek om naturalisatie van meerdere kinderen 
binnen één gezin behoudt de Gouverneur Naf. 647 eveneens ongeacht of standaard of verlaagd tarief is 
betaald. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen wordt afgedragen Onze Minister (Naf. 1633 

bij het standaard tarief en Naf. 1176 bij het verlaagd tarief). In het geval van een verzoek tot 
medeverlening als bedoeld in artikel 11, eerste lid, RWN behoudt de Gouverneur Naf. 45 per kind. Het 
resterende bedrag dat aan leges is ontvangen (Naf. 217) 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 2013 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. 1405 130-NA 

naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard Naf. 1633 133-NA 

naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd Naf. 947 131-NA 

naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd Naf. 1176 134-NA 

naturalisatie; meenaturaliserende 
minderjarige 

Naf. 217 135-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. 380 voor een enkelvoudig verzoek en Naf. 647 voor een gemeenschappelijk 
verzoek. 
 
I 
Het model 1.25 behorende bij de optieprocedure HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 1. 
 

J 
Het model 1.26 behorende bij de optieprocedure HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 2. 
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K 
Het model 1.27 behorende bij de optieprocedure HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 3. 

 

L 
Het model 1.28 behorende bij de optieprocedure HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 4. 

 
M 
Het model 1.50 behorende bij de optieprocedure HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 5. 
 

N 
Het model 2.8 behorende bij de naturalisatieprocedure HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in 
bijlage 6. 
 
O 
Het model 2.23 behorende bij de naturalisatieprocedure HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in 

bijlage 7. 
 
P 

Het model 2.24 behorende bij de naturalisatieprocedure HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in 
bijlage 8. 
 
Q 

Het model 2.25 behorende bij de naturalisatieprocedure HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in 
bijlage 9. 
 

 
Artikel II 
 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. 

 

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaose Courant en de Landscourant van 

Sint Maarten worden geplaatst. 

 

 
’s-Gravenhage, 13 augustus 2012 
 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
voor deze, 

de Directeur-generaal Vreemdelingenzaken, 
 
 
L. Mulder 
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TOELICHTING 
 
Artikelsgewijs 

 

A t/m H 
De optie- en naturalisatiegelden worden met ingang van 1 januari 2013 in verband met de jaarlijkse 
indexering gewijzigd. De verschuldigde leges voor optie en naturalisatie in Curaçao en Sint Maarten 
gaan per 1 januari 2013 niet omhoog, maar omlaag. Dit heeft te maken met de hoogte van de koers 
tussen de euro en de Nederlands-Antilliaanse gulden op 1 juli. 
 

Voor een toelichting op de wijze van indexeren wordt verwezen naar het BON 2002 (Stb. 2000, 618). 
De indexering heeft ook gevolg voor de hoogte van de bedragen die het Kabinet van de Gouverneur zelf 
behouden en het deel dat zij afdragen aan de IND. 
 
Voorts zijn er tekstuele wijzigingen aangebracht. 
 

I t/m Q 
De modellen zijn aangepast, rekening houdend met het van toepassing zijnde indexcijfer. 
 

Vanaf 1 januari 2012 maakt de IND gebruik van één centraal postadres (vanwege digitaal dossier). Het 
postadres voor unit Nationaliteit en Naturalisatie is sinds voornoemde datum: postbus 285, 7600 AG te 
Almelo (Nederland). De modelformulieren zijn hierop aangepast. 
 

Voorts is, voor zover van toepassing, de ondertekening op de modelformulieren aangepast. 
 
Ten slotte zijn de modelformulieren zoveel mogelijk tekstueel vereenvoudigd. 
 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
voor deze, 

de Directeur-generaal Vreemdelingenzaken, 
 
 
L. Mulder 
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Model 1.25:  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 380 (enkelvoudige optieverklaring)  

  Naf 647 (gemeenschappelijk optieverklaring) 

  Naf 45 (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) 
 
 
 
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 1.26: Buitenbehandelingstelling optieverklaring wegens niet-betaling van optiegelden 
 
 
 
Aan: 
 
 
 
 
 
 
 
behandelend ambtenaar :  
doorkiesnummer  :  
datum   :  
kenmerk   :  
betreft   : buitenbehandelingstelling van uw optieverklaring 
 
 
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Naar aanleiding van uw optieverklaring tot verkrijging van het Nederlanderschap deel ik u het volgende mede. 
 
*U heeft op    …………….. (datum) een optieverklaring afgelegd. Op die dag bent u in de gelegenheid gesteld om binnen zes 
weken het verschuldigde bedrag per kas aan de ……….  te betalen. U heeft op die dag schriftelijk verklaard bekend te zijn met de 
gevolgen van het niet op tijd betalen. 
 
*U heeft op ……………(datum) een verzoek om ontheffing van optiegelden gedaan. Op dit verzoek is op………….(datum) afwijzend 
beslist. U bent toen in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken na toezending van de negatieve beslissing alsnog het door u 
verschuldigde bedrag per kas aan de …..  te betalen. U bent schriftelijk geïnformeerd over de gevolgen van het niet op tijd betalen. 
 
Uit mijn administratie blijkt dat u de verschuldigde optiegelden niet binnen bovengenoemde termijn van zes weken heeft betaald. 
Op grond van artikel 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 j° artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht stel ik uw 
optieverklaring buiten behandeling. Dit betekent dat uw optieverklaring niet wordt behandeld, omdat u niet heeft betaald. 
 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. U moet dit binnen zes weken na verzending 
van deze brief doen. In het bezwaarschrift moet u uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing. Vergeet niet het 
bezwaarschrift te ondertekenen en de datum te vermelden. Het bezwaarschrift moet u sturen aan de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND), Klantdirectie Naturalisatie, Unit Nationaliteit en Naturalisatie, Postbus 285, 7600 AG te Almelo 
(Nederland). Vermeldt u linksboven op uw brief “bezwaarschrift buitenbehandelingstelling optieverklaring”. U moet een kopie van 
deze brief meesturen. 
 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
in de hoedanigheid van Minister van het Koninkrijk, 
voor deze, 
de Gouverneur, 
voor deze, 
 
 
 
….……………………………………………....  ….……………………………………………....   
(plaats en datum)     (functionaris en handtekening) 
 

 
 
 

 
….……………………………………………....  
(dienststempel) 
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Model 1.27: Besluit tot ontheffing betaling optiegelden 
 
 
 
 
Aan ondergenoemde, 
 
(geslachts)na(a)m(en) : …………………………………………………………………. 
 
voorna(a)m(en) : …………………………………………………………………. 
 
geboortedatum : …………………………………………………………………. 
 
geboorteplaats en geboorteland : …………………………………………………………………. 
 
nationaliteit(en) : …………………………………………………………………. 
 
adres : …………………………………………………………………. 
 
postcode en woonplaats : …………………………………………………………………. 
 
 
 
is op het ingediend verzoek ontheffing van de betaling van de optiegelden verleend, omdat: 
 
 de optant als minderjarige een zelfstandige optieverklaring aflegt;. 
 
 de optant als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als Nederlander is aangemerkt. 
 
 
Het origineel van dit besluit is aan de optant gegeven. Een kopie van dit besluit is in het optiedossier gevoegd. 
 
 
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
in de hoedanigheid van Minister van het Koninkrijk, 
voor deze, 
de Gouverneur, 
voor deze, 
 
 
 
……………………………………………..   …………………………………………….. 
(plaats en datum)     (functionaris en handtekening) 
 
 
 
 
…………………………………………….. 
(dienststempel) 
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Model 1.28: Afwijzing ontheffing optiegelden 
 
 
Aan: 
 
 
 
 
 
behandelend ambtenaar :  
doorkiesnummer  :  
datum   :  
kenmerk   :  
betreft   : verzoek om ontheffing van betaling optiegelden 
 
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Naar aanleiding van de door u afgelegde optieverklaring ter verkrijging van het Nederlanderschap laat ik u het volgende weten. 
Ik wijs uw verzoek om ontheffing van de optiegelden af. 
 
Op grond van artikel 4, derde lid van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 kunnen de volgende categorieën personen in 
aanmerking komen voor ontheffing van de betaling van de optiegelden: 
a. een minderjarige die zelfstandig een optieverklaring aflegt; 
b. een persoon die als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als Nederlander is aangemerkt; 
 
Alleen in bijzondere gevallen wordt aan de onder a genoemde personen ontheffing verleend. Aan de onder b genoemde personen 
wordt geen ontheffing verleend, als de bedoelde vergissing het gevolg is van frauduleus of onzorgvuldig gedrag van de optant of 
zijn wettelijk vertegenwoordiger. 
 
U komt niet in aanmerking voor ontheffing, omdat ……………………………………….. (motivering). 
 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. U moet dit binnen zes weken na verzending 
van deze brief doen. In het bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. Vergeet niet het bezwaarschrift 
te ondertekenen en de datum te vermelden. Het bezwaarschrift moet u sturen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 
Klantdirectie Naturalisatie, Unit Nationaliteit en Naturalisatie, Postbus 285, 7600 AG te Almelo (Nederland). Vermeldt u linksboven 
op uw brief ‘bezwaarschrift afwijzing ontheffing optiegelden’. U moet een kopie van deze brief meesturen.  
 
Het indienen van een bezwaarschrift heeft op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht geen schorsende werking. 
Dit betekent dat u binnen zes weken na verzending van deze brief het bedrag van Naf.  ………… per kas aan de ……… moet 
betalen. Betaalt u niet binnen de bedoelde zes weken dan wordt conform artikel 6 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 uw 
afgelegde optieverklaring buiten behandeling gesteld. 
 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
in de hoedanigheid van Minister van het Koninkrijk, 
voor deze, 
de Gouverneur, 
voor deze, 
 
 
 
………………………………………………. ………………………………………………. 
(plaats en datum)                    (functionaris en handtekening) 
 

 
 
 
………………………………………………. 
(dienststempel) 
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1.50: Modelverzoek tot advies op grond van artikel 6a, vierde lid, RWN 
 
 
Aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
Klantdirectie Naturalisatie 
Unit Nationaliteit en Naturalisatie 
Afdeling Afstand 
Postbus 285 
7600 AG  ALMELO 
NEDERLAND 
 
In te vullen door het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao/Sint Maarten: 
 
contactpersoon: …………………………………………………………………….. 
telefoon: ……………………………………………………………………………… 
e-mail: ……………………………………………………………………………….. 
 
Gegevens optant: 
Naam: ………………………………………………………………………………… 
Adres: ………………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………….. 
Geboortedatum: ……………………………………………………………………. 
Geboorteplaats en –land: ………………………………………………………….. 
Nationaliteit: ………………………………………………………………………... 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………….. 
 
Datum aanvraag advies: …………………………………………………………… 
Datum advies verzonden: …………………………………………………………. 
 
Ik verzoek u het advies terug te sturen aan: 
Het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao/Sint Maarten………………………………………………. 
t.a.v. …………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Optant is afstandsplichtig maar is van mening dat het doen van afstand redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Zie hiervoor 
bijgaande bereidheidsverklaring (model 1.14-1a) en de overgelegde (gelegaliseerde) stukken. Op grond van artikel 6a, vierde lid, 
RWN verzoek ik u aan mij binnen 4 weken na ontvangst van dit verzoek advies hierover uit te brengen.  
 
 
In te vullen door de IND 
 
Advies: 
Op grond van de door de optant overgelegde stukken kom ik tot de conclusie dat van de optant wel/niet redelijkerwijs kan worden 
verlangd dat afstand wordt gedaan van de huidige nationaliteit. 
 
Motivering: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………….. 
(naam behandelend ambtenaar) 
 
…………………………………………………………. …………………………………………………………. 
(datum)          (stempel) 
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Model 2.8:  Verklaring ‘Ingelicht over betaling van naturalisatiegelden’ 
   tevens inverzuimstelling; 
alsook:   Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden 
 
 
 
 
voorna(a)m(en) : …………………………………………………………… 
 
(geslachts)na(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 1327 (enkelvoudig verzoek, verlaagd tarief)  

 Naf 1823 (gemeenschappelijk verzoek, verlaagd tarief) 

 Naf 1785 (enkelvoudig verzoek, standaard tarief); 

 Naf 2280 (gemeenschappelijk verzoek, standaard tarief); 

 Naf 262 (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. 
 
 
….…………………….………………….    ….…………………….………………….   
(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 Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
in de hoedanigheid van Minister van het Koninkrijk, 
voor deze, 
de Gouverneur, 
voor deze, 
 
 
 
….……………………………………………....  ….……………………………………………....   
(plaats en datum)     (functionaris en handtekening) 
 
 
 
 
 
….……………………………………………....  
(dienststempel) 
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Model 2.23: Buitenbehandelingstelling verzoek om naturalisatie wegens niet-betaling van naturalisatiegelden 
 
 
 
Aan: 
 
 
 
 
behandelend ambtenaar :  
doorkiesnummer  :  
datum   :  
betreft   : Buitenbehandelingstelling verzoek om naturalisatie 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In verband met uw verzoek om naturalisatie deel ik u het volgende mede. 
 
Op  ……….. (datum) heeft u een verzoek om naturalisatie ingediend. Op die dag bent u in de gelegenheid gesteld om binnen zes 
weken het voor de behandeling van uw verzoek verschuldigde bedrag per kas aan de ……. te betalen. U heeft op die dag 
schriftelijk verklaard bekend te zijn met de gevolgen van het niet op tijd betalen.  
 
Uit mijn administratie blijkt dat u de verschuldigde naturalisatiegelden niet binnen de gestelde termijn van zes weken heeft betaald. 
Op grond van artikel 6 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 j° artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht stel ik uw verzoek om 
naturalisatie buiten behandeling. Dit betekent dat uw verzoek om naturalisatie niet zal worden behandeld, omdat u niet heeft 
betaald. 
 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. U moet dit binnen zes weken na verzending 
van deze brief doen. In het bezwaarschrift moet u uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing. Vergeet niet het 
bezwaarschrift te ondertekenen en de datum te vermelden. Het bezwaarschrift moet u sturen aan de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND), Klantdirectie Naturalisatie, Unit Nationaliteit en Naturalisatie, Postbus 285, 7600 AG te Almelo 
(Nederland). Vermeldt u linksboven op uw brief “bezwaarschrift buitenbehandelingstelling naturalisatie”. U moet een kopie van deze 
brief meesturen. 
 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
in de hoedanigheid van Minister van het Koninkrijk, 
voor deze, 
de Gouverneur, 
voor deze, 
 
 
 
 
………………………………………………..  ………………………………………………..  
(plaats) (datum)      (functionaris en handtekening) 
 
 
 
 
 
……………………………………………….(dienststempel) 
 
  



LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012,  nummer 18–31 augustus 2012 pagina 23 

 
Model 2.24: Besluit tot ontheffing betaling naturalisatiegelden 
 
 
 
 
Aan ondergenoemde, 
 
(geslachts)na(a)m(en) : …………………………………………………………………… 
 
voorna(a)m(en) : …………………………………………………………………… 
 
geboortedatum : …………………………………………………………………… 
 
geboorteplaats en geboorteland : …………………………………………………………………… 
 
nationaliteit(en) : …………………………………………………………………… 
 
adres : …………………………………………………………………… 
 
postcode en woonplaats : …………………………………………………………………… 
 
 
is op het ingediend verzoek ontheffing van de betaling van naturalisatiegelden verleend, omdat:  
 
 het gaat om een zelfstandige naturalisatie van een minderjarige. 
 
 de verzoeker als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als Nederlander is aangemerkt. 
 
 de verzoeker op grond van staatsbelang of verdiensten voor de Staat genaturaliseerd wordt. 
 
 
Het origineel van dit besluit is aan de verzoeker gegeven. Een kopie van dit besluit is in het naturalisatiedossier gevoegd. 
 
 
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
in de hoedanigheid van Minister van het Koninkrijk, 
voor deze, 
de Gouverneur, 
voor deze, 

 

 

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

(plaats en datum)     (functionaris en handtekening) 

 

 

 

…………………………………………….. 

(dienststempel) 
 
 

 

 


