LANDSCOURANT
National Gazette

SINT MAARTEN
Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten

Jaargang 2021, nummer: 17

Datum: 06 augustus 2021

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

Aankondigingen en Announcements

2

Oproepingen

5

Landsbesluit van de Gouverneur van Sint Maarten met betrekking tot het ontslag van
de leden bij het Centraal Stembureau

6

Landsbesluit van de Gouverneur van Sint Maarten met betrekking tot de benoeming
van de leden bij het Centraal Stembureau

8

Ministeriële Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Social Ontwikkeling en
Arbeid

10

Advies van de Integriteit kamer over de uitvoering van de gedrags code voor
ambtenaren

12

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie

16

Condensed Balance Sheet Centrale bank van Curaçao en Sint Maarten june 2021

18

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 29 januari 2021, nummer
WBN 2021/1, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de
Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, de Handleiding voor de toepassing van de
Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba, de
Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten en de Handleiding voor de
toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik
in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Toelichting.

21

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 22 maart 2021, nummer
WBN-CM 2021/1, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de
Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint
Maarten. Toelichting en twee (2) bijlagen.

45

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van de 21e juni 2021 nummer
WBN-CM 2021/2, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de
Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint
Maarten. Toelichting.

55

Overzicht wetgeving

65

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken,
Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
Soualuiga Road #1 Pond Island, Great Bay
Philipsburg, Sint Maarten
Tel.: 1721 5200086.
Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB)
o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij
Ontvanger.

Abonnementsprijs per 18 november 2011:
- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per
jaar bij vooruitbetaling;
- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de
Ontvanger.
Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen
mededelingen is een betalingsbewijs vereist.

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een
digitaal medium.
Aanleveren uiterlijk dinsdag 16 augustus 2021
a.s. voor 12.00 uur ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 17

Datum: 06 augustus 2021

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AU TEMPS
DES FLEURS II N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 68, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LUNTEREN N.V. DBA
BADA BING voorheen gevestigd te SISTER
PATIENCIA HOUTMAN STRAAT # 11 ,
SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 13 maart 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan E-TECH
YACHTING N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 68 UNIT C-26, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.12 juli
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FAST FOOD
FANTASY
N.V.
DBA
SUBWAY
DEVELOPMENT
CARIBBEAN
voorheen
gevestigd te PIGEON ROAD # 17,, POINT
BLANCHE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan B.R.T.C.
SEWING
N.V.
DBA
SEW
&
SEW
UPHOLSTERY SERVICE voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 54, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MR. ROGER PETIT IS
DIR. DINER CHIC N.V. DBA FRIGATE
RESTAURANT
voorheen
gevestigd
te
SIMPSON BAY YACHT CLUB BLDG # 8 ,
SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FEMAC
FOODS N.V. voorheen gevestigd te WELFARE
ROAD # 62, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.12 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
CELLULAR
ONE
COMUNICATION N.V. DBA CELLULAR ONE
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #12,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BATISTA VENTURA
RAFAEL ANTONI voorheen gevestigd te
TASSEL ROAD # 22, CUL DE SAC, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 13 november
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan PELICAN ENERGY GROUP
B.V. voorheen gevestigd te SUCKERGARDEN
ROAD # 47 , SUCKERGARDEN , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HOLA CAFE
N.V.
PEIKING
BAR
&
CHINESE
RESTAURANT
voorheen
gevestigd
te
WELFARE ROAD # 53, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.12 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DARE TO
DREAM FOUNDATION voorheen gevestigd te
ST. PETERS ROAD #14, ST. PETERS, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

1

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 17

Datum: 06 augustus 2021

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN
BUSINESS
SOLUTIONS
(C.B.S.)
N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68
SBYC UNIT # 12, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ROBINSON
TOURS CARIBBEAN N.V. voorheen gevestigd
te WELFARE ROAD # 68, COLE BAY , COLE
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
juli 2021, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan INTECH
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 64, DE WEEVER BLD.
COLEBAY, OR AIRPORT RD # 64 A 3, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.12 juli
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GLETSJER NV. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD #111,, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 juli
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan COMTECH
LTD. N.V. voorheen gevestigd te WELFARE
ROAD # 6, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 12 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
THE
ANATIDAE
FOUNDATION voorheen gevestigd te SUCKER
GARDEN ROAD # 51 , SUCKERGARDEN ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan KEEP ON ROLLING N.V.
voorheen gevestigd te BACK STREET # 124,,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.04 februari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan IMAGE HAIRS AND
BEAUTY SHOP N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD #130,, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan D.C.M.
ST.MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 62, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan COMFORT
ENGINEERING NV voorheen gevestigd te
UNION ROAD # 125 , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LEAN
PUBLICATIONS N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 68, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.12 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
MAINTENANCE
UNLIMITED N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD #18, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BENBROBU NV DBA
RICHARDSON R CICILIA voorheen wonende
te RASPBERRY DR. Z/N, ST. PETERS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PANIAGUA SANTIAGO
WILSON voorheen wonende te CATAPULT
DRIVE 11, CUL DE SAC, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 09 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan EDINBOROUGH ORAL
JOSIAH voorheen wonende te ALGIERS
DRIVE #10, LOWER PRINCESS QUARTER,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 juli
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan VARGAS-SANCHEZ
FRANCISCO
A.
voorheen
wonende
te
WINDWARD STREET #2-B, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 13 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BLAKE JULET MARION
voorheen
wonende
te
SUCKERGARDEN
DRIVE APT 4, SUCKERGARDEN, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 februari 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PIERRE-LOUIS CHARLIE
voorheen wonende te ALGIERS DRIVE LANE
1 4, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 19 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan GERMAN RENAY SHANNA
CHRIS-ANN
voorheen
wonende
te
SUCKERGARDEN
ROAD#14B,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BAUTISTA GHATER
TAHSEEN voorheen wonende te WELFARE
ROAD # 20, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
BORDELAIS-PAGE
ANGELICA/JOSEPH voorheen wonende te
SIMPSONBAY ROAD Z/N, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
juli 2021, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan RICH-HAGER JEAN
CAROL voorheen wonende te ROYAL PALM
BEACH CLUB EXT. 8229,, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 15 juli
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HONORE-ALLWOOD,
CONSTANCE
A
voorheen
wonende
te
ALGIERS LANE 2 DRIVE # 4,,
LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CANELODOROTEO RAMONA ALTAGRACIA voorheen
wonende te ST. PETERS ROAD #42, ST.
PETERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

1

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 17

Datum: 06 augustus 2021

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BROOKS, ADELINA
CHRISTINA voorheen wonende te REWARD
ROAD Z/N, SOUTH REWARD, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SCHMITT JEAN-MARC
YVES LAURENT voorheen wonende te
SIMPSON BAY ROAD UNIT 5 BLDG-10,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 15 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
JNO
BAPTISTE
STEVENSON voorheen wonende te RUBBER
TREE DRIVE # 129, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 maart 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan VAN DEN BOS HELENE
FRANCOISE RANZIJN voorheen wonende te
WELFARE ROAD #130, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan DAMBRUCK RIGNALD
ALEXANDER voorheen wonende te SUCKER
GARDEN ROAD # Z/N, SUCKERGARDEN,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21
juli 2021, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan TEJEDA ROBERTO
voorheen wonende te POIN PIROUETTE 3,
POINT PIROUETTE, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 04 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LAX JEAN JACQUES
voorheen wonende te SIMPSON BAY YACHT
CLUB BLDG # 7,
SIMPSON BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DERBY ENROY JUNIOR
DELROY voorheen wonende te CARNATION
ROAD #23, MARY FANCY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LEHMANN ROLFF DBA
INTERCOIFFURE
voorheen
wonende
te
SIMPSON BAY YACHT CLUB 24, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Bij aandeelhoudersbesluit van 27 juli 2021 van
de aandeelhouders van RED GARDEN B.V.,
gevestigd te Sint Maarten, is besloten de
rechtsvorm
van
genoemde
besloten
vennootschap om te zetten in een stichting
particulier fonds, te noemen RED GARDEN
PRIVATE FUND FOUNDATION. In verband met
de voorgenomen omzetting zullen de statuten
algeheel gewijzigd worden.
RED GARDEN B.V. heeft bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Sint Maarten een verzoek tot
verkrijging van een rechterlijke machtiging
conform artikel 2:300 lid 4 BW ingediend.

High Fidety Trust B.V.
De Directeur van
RED GARDEN B.V.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
ANNOUNCEMENT
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan TOMOSOIU GERARD
RADU voorheen wonende te SIMPSON BAY
YACHT CLUB BLDG # 4-5, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 15 juli
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

By shareholder’s resolution of July 27th, 2021,of
RED GARDEN B.V., established in Sint
Maarten, it has been resolved to convert said
private limited liability company into a private
fund foundation to be named: RED GARDEN
PRIVATE FUND FOUNDATION. In connection
with the intended conversion, the articles of
association of said private limited liability
company will be amended in its entirity.
A request has been submitted to the Judge in
the Court of First Instance, Sint Maarten, to
grant a judicial permission ex article 2:300
paragraph 4 of the Civil Code for the intended
conversion of RED GARDEN B.V. into RED
GARDEN PFF

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

High Fidety Trust B.V.
De Directeur of
RED GARDEN B.V.
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij exploot van 29e juli 2021 van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
Officier van Justitie op St. Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend,
ten verzoeke van de naamloze vennootschap
RBC ROYAL BANK N.V., kantoorhoudende op
Sint Maarten, die voor deze zaak tot het uiteinde
der executie domicilie kiest ten kantore van mij,
deurwaarder, alsmede aan de Bush Road # 22
te Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van de
advocaat mr. B.G. Hofman, ten laste van
TAHAR SLAMANI TEJEDA, zonder bekende
woon- of verblijfplaats hier te lande
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN,
dd. 15 juni 2021

Bij exploot van 30e juli 2021 van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
Officier van Justitie op St. Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend,
ten verzoeke van de naamloze vennootschap
ISLAND FINANCE (SINT MAARTEN) N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende op Sint Maarten,
die voor deze zaak tot het uiteinde der executie
domicilie
kiest
ten
kantore
van
mij,
deurwaarder, ten laste van STACY-ANN
PATRICE ASHMEAD, zonder bekende woon- of
verblijfplaats hier te lande
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN, dd.
20 juli 2021

De deurwaarder, Mark John Rabess

De deurwaarder, Mark John Rabess
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OPROEPING

OPROEPING

Bij exploot dd. 2e augustus 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg.
Opgeroepen: Victor Louis Dormoy, zonder
bekende
woon-en/of
verblijfplaats
op
St.Maarten en/of buiten St.Maarten, om op
dinsdag de 12e
oktober 2021 des
voormiddags te 08:30 ter terechtzitting van het
gerecht in eerste aanleg op het eiland
St.Maarten, ten Raadhuize aan de Frontstreet te
verschijnen, om de vordering van First
Caribbean International Bank (Cayman)
Ltd., te antwoorden (AR 126/21 – SXM 847/21)

Bij exploot dd. 27e juli 2021, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg.
Opgeroepen: Dian Amancia Veenstra, zonder
bekende woon-en/of verblijfplaats, aan de om
op dinsdag de 5e oktober 2021 te 09:00 uur
voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in
eerste aanleg op het eiland St.Eustatius, ten
politiewacht te Oranjestad te verschijnen, om
de vordering Ticio Edgards Spanner, te
antwoorden (EUX 2020-51 EUX 51/20)

De deurwaarder Solange M. Apon

De deurwaarder Solange M. Apon

OPROEPING
Bij exploot van de 3e augustus 2021, waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Mark John Rabess,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St.
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg, van St. Maarten, wonende op
St.Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th.
Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg
gevend aan de beschikking van 28e juli 2021
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste
Aanleg ,HILDETE ALVES DE OLIVEIRA,
Maison Suedois, St. Barthelemy en alhier
gewoond hebbende op het adres Tigris Road no.
20, Cupecoy, Sint Maarten, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders OPGEROEPEN, om op vrijdag, 13
augustus 2021, des voormiddags te 15:30 uur
te verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op
St. Maarten om op de vordering van NANCY
TREWHELLA,
wonende in de U.S.A., en
gedomicilieerd aan de W.J.A. Nisbeth Road # 23
te Philipsburg, Sint Maarten en gemachtigd mr.
G.C. Richardson-Nicolaas
KG 138/21 – SXM202100924
De deurwaarder, Mark John Rabess
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No. 2021/593

LANDSBESLUIT
Van de 7e juli 2021, no. 21/0208
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

In overweging genomen hebbende:
-

-

dat de heer Jason Rogers, mevrouw Cindy Marica, mevrouw Tamara Richardson en de heer
Johishi Romney allen voor een periode van 7 jaar bij landsbesluit zijn benoemd bij het Centraal
Stembureau;
dat de voornoemde personen hun ontslag bij het Centraal Stembureau hebben ingediend;
dat de heer Jason Rogers bij brief van 04 augustus 2020 zijn ontslag, als voorzitter, tevens lid
van het Centraal Stembureau, op eigen verzoek heeft ingediend;
dat mevrouw Cindy Marica bij brief van 15 september 2020 haar ontslag, als lid van het Centraal
Stembureau, op eigen verzoek heeft ingediend;
dat mevrouw Tamara Richardson bij brief van 19 januari 2021 haar ontslag, als lid tevens
plaatsvervangend voorzitter van het Centraal Stembureau, op eigen verzoek heeft ingediend;
dat de heer Johishi Romney bij brief van 01 april 2021 zijn ontslag, als plaatsvervangend lid van
het Centraal Stembureau, op eigen verzoek heeft ingediend;
dat door de benoemingscommissie van het Centraal Stembureau bij brief van 15 april 2021 een
voorstel tot eervol ontslag van voornoemde persoenen heeft ingediend bij de Minister van
Algemene Zaken.

Gelet op:
Artikel 17 van de Kiesverordening.

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De hiernavolgende personen worden op de meest eervolle wijze ontslag verleend van het Centraal
Stembureau:
de heer Jason Rogers, voorzitter tevens lid;
mevrouw Cindy Marica, lid;
mevrouw Tamara Richardson, lid tevens plaatsvervangend voorzitter;
de heer Johishi Romney, plaatsvervangend lid.
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Artikel 2
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening.
2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Gegeven te Philipsburg, de zevende juli 2021
De Gouverneur van Sint Maarten

De achtste juli 2021
De Minister van Algemene Zaken

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2021
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving

Bezwaar:
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo. 56, eerste lid, van de
Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking
hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven.
Beroep: In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de
Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking
van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.
Afschrift te zenden aan: *
Ministerie van Algemene Zaken;
Ministerie van Financiën;
Algemene Rekenkamer;
Het Centraal Stembureau;
De benoemingscommissie van het Centraal Stembureau;
De Staten van Sint Maarten;
De afd. Juridische Zaken en Wetgeving t.b.v. plaatsing in de Landscourant;
De belanghebbenden.
* Indien sprake is van publicatie in de Landscourant, wordt dit gedeelte niet mee gepubliceerd .
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No. 2021/594

LANDSBESLUIT
Van de 7e juli 2021, no. 21/0209
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

In overweging genomen hebbende:
-

-

dat er in de openstaande vacatures van het Centraal Stembureau moet worden voorzien;
dat door de benoemingscommissie bij brief van 15 april 2021 leden zijn voorgedragen om de
openstaande vacatures van voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, lid en plaatsvervangend
lid van het Centraal Stembureau te vervullen;
dat mevrouw Nancy Guishard-Joubert is voorgedragen ter vervulling van de openstaande
vacature van voorzitter tevens lid van het Centraal Stembureau;
dat mevrouw Nathalie Tackling is voorgedragen ter vervulling van de openstaande vacature
van plaatsvervangend voorzitter tevens lid van het Centraal Stembureau;
dat mevrouw Ingrid Gumbs-Arrindell is voorgedragen ter vervulling van de openstaande
vacature van lid van het Centraal Stembureau;
dat de heer Mario Gumbs en mevrouw Sandy Offringa door de benoemingscommissie zijn
voorgedragen ter vervulling van de openstaande vacatures van plaatsvervangend lid van het
Centraal Stembureau.

Gelet op:
Artikel 12 van de Kiesverordening.

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De hiernavolgende personen te benoemen bij het Centraal Stembureau voor een periode van zeven
jaar:
-

mevrouw Nancy Guishard-Joubert, tot voorzitter tevens lid;
mevrouw Nathalie Tackling, tot plaatsvervangend voorzitter tevens lid;
mevrouw Ingrid Gumbs-Arrindell, tot lid;
de heer Mario Gumbs, tot plaatsvervangend lid; en,
mevrouw Sandy Offringa, tot plaatsvervangend lid.
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Artikel 2
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt in de
Landscourant geplaatst.

Gegeven te Philipsburg, de zevende juli 2021
De Gouverneur van Sint Maarten

De achtste juli 2021
De Minister van Algemene Zaken

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2021
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving

Bezwaar:
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo. 56, eerste lid, van de
Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking
hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven.
Beroep: In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de
Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking
van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.
Afschrift te zenden aan: *
Ministerie van Algemene Zaken;
Ministerie van Financiën;
Algemene Rekenkamer;
Het Centraal Stembureau;
De benoemingscommissie van het Centraal Stembureau;
De Staten van Sint Maarten;
De afd. Juridische Zaken en Wetgeving t.b.v. plaatsing in de Landscourant;
De belanghebbenden.
* Indien sprake is van publicatie in de Landscourant, wordt dit gedeelte niet mee gepubliceerd.
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
van 20 juli 2021
DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID,
SOCIALE ONTWIKKELING EN ARBEID

Nr. 843/2021

In overweging genomen hebbende:
-

dat het contract van mevrouw J.T.M. Pattipeilohy-van Ommen, geboren te Tjirebon, met
betrekking tot haar lidmaatschap van het Vaccination Management Team COVID-19 afloopt per
31 mei 2021 en dat zij Sint Maarten verlaat op 1 juni 2021;

-

dat het Vaccination Management Team COVID-19 de voors en tegen van verlenging van het
contract heeft besproken en unaniem heeft besloten het contract niet te verlengen wegens
gewijzigde behoeften van het Vaccination Management Team COVID-19 en financiële
overwegingen;

Gelet op artikel 2 van de Tijdelijke regeling Vaccination Management Team COVID-19;

HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Aan mevrouw J.T.M. Pattipeilohy-van Ommen, geboren te Tjirebon, wordt eervol ontslag
verleend als lid, senior logistics officer, van het Vaccination Management Team COVID-19, onder
dankzegging voor de bewezen diensten.
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Artikel 2
Deze ministeriële beschikking treedt in werking met ingang van de datum van de
dagtekening.

Deze ministeriële beschikking wordt geplaatst in de Landscourant.

De twintigste juli 2021
Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid

Uitgegeven de negenentwintigste juli 2021
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken en Wetgeving

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.
Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:
de Algemene Rekenkamer;
de Secretaris-Generaal Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid;
het Afdelingshoofd Volksgezondheid;
het Diensthoofd Collectieve Preventie;
de afdeling Financiën;
de Raad voor de Volksgezondheid;
de betrokkenen.
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Prime Minister of Sint Maarten
Her Excellency Silveria E. Jacobs
Soualiga Road 1
Philipsburg, Sint Maarten

Ref. no.: IC-GEN/21.020
Subject: Advice on Implementation of the Civil Servant Code of Conduct
Philipsburg, July 21, 2021

Your Excellency,
Pursuant to Article 16, first paragraph of the National Ordinance Integrity Chamber, the
Integrity Chamber is tasked with giving advice and making proposals on policies to
generally improve integrity throughout government and its entities.
Introduction
The necessity for a Code of Conduct for the employees of the Government of Sint
Maarten finds its basis in Article 44, second paragraph, and Article 83a, under c, of the
National Ordinance Substantive Civil Servants Law (LMA). Within these provisions, it
states that the Minister of General Affairs, or other competent authority, are responsible
for the establishment of a code of conduct for civil servants.
Currently, there is no (general) Code of Conduct that is being applied to all civil servants
within Government. However, it has been brought to the attention of the Integrity
Chamber that the “Gedragscode overheidsdienaren 2019” (hereafter: the Code of
Conduct),
was
prepared
by
National
Decree
(LB-19/0163,
dated
May 29, 2019), signed by the Governor and the Minister of General Affairs, and is
awaiting implementation. It is not clear why the Code of Conduct has not been
implemented.
A Code of Conduct guides employee conduct and plays a role in preventing conflicts and
other integrity-related issues within the organisation. It also plays an integral role in
ensuring ethical decision-making, while working as a communication tool that provides
internal and external stakeholders with the prevailing rules, norms, and values of the
organisation.
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Advice
Based on the above, the Integrity Chamber advises the prompt implementation of the
Code of Conduct. When implementing the Code of Conduct, the following should be
taken into consideration.
The Code of Conduct should be properly embedded into the organisational structure of the
administrative body. This can be achieved by:

Making it accessible by distributing the Code of Conduct to all employees and ensuring
that new employees are also provided with the Code of Conduct.

Informative sessions for management in which the content of the Code of Conduct
and the manner in which it should be enforced is thoroughly communicated.
Management should be coached on the practicality and enforcement of, and
compliance with the Code of Conduct (train-the-trainer concept).

Informative sessions for employees in which the content of the Code of Conduct is
explained, and questions can be answered. The expected behaviours and possible
consequences in cases of non-compliance should be clearly communicated to avoid
misunderstandings.

Ensure continued awareness about the Code of Conduct with internal and external
awareness campaigns informing the employees and the public of their respective
roles and responsibilities.

Periodically discuss expectations, rules, norms, and values making use of practical
examples.

Evaluation
In an effort not to delay the implementation, the Integrity Chamber has opted not to advise
on the content of the Code of Conduct. However, the Integrity Chamber advises that after
the initial implementation, the Code of Conduct is evaluated on its effectiveness, its
limitations and whether the goals and objectives of the Code of Conduct have been met.
This can be achieved by:

Obtaining feedback from the various stakeholders on the practical execution of the Code
of Conduct.

Observing and registering integrity risks and monitoring cases of non-compliance for
the purpose of addressing these cases within the Code of Conduct.

Discussing organisational values that have not been addressed within the Code of
Conduct.
The Integrity Chamber can play a role in the evaluation and, if necessary, the revision of
the Code of Conduct.
The Integrity Chamber advises on the above-mentioned approach for the efficient
implementation of the Code of Conduct. Embedding the Code into the organisation,
creating awareness, and evaluating the Code of Conduct after implementation, will help
to improve integrity within the civil service of the Government of Sint Maarten. You are
requested to provide a motivated response to this advice within six (6) weeks of the
date of this letter. A copy of this advice will be submitted to Parliament, in accordance
with article 18 of the National Ordinance Integrity Chamber, and published in the
National Gazette. The written response to this advice will also be published in the
National Gazette.
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The Integrity Chamber will follow-up on the implementation of this advice.
Sincerely,

The Integrity Chamber
H.W. Vogels, President
R.A. Boasman
H.R. Lodder

CC: Parliament of Sint Maarten
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No. 317-21MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van politie

Overwegende:
dat het vanwege de terugplaatsing van het uitvoerend personeel van de Divisie
Grensbewaking en Vreemdelingen Toezicht van het Korps Politie Sint Maarten bij de
Immigratie en Grensbewakingsdienst een aantal van hen opnieuw dient te worden
aangesteld als buitengewoon agent van politie en gemachtigd om een dienstwapen bij zich
te dragen;
Gelet op:
-

artikel 10 van de Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba (hierna aangeduid als: Rijkswet Politie), en
artikel 7 van het Landsbesluit buitengewone agenten van politie;

BESLUIT:

Artikel 1
De hierna genoemde persoon wordt voor de duur van haar tewerkstelling bij de Immigratie en
Grensbewakingsdienst (IGD) aangesteld als buitengewoon agent van politie en is bevoegd tot het
opsporen van de feiten strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving, waarvan de uitvoering en het
toezicht op de naleving aan de IGD is opgedragen:
1. Sharlien Sevilla Espoza

Medewerker Grensbewaking

Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, genoemd in artikel 1:
a. beschikkt over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 1, 2, 4 en 7, van de
Rijkswet Politie, bij de uitoefening waarvan de ambtsinstructie, bedoeld in artikel 14 van
die wet, in acht dient te worden genomen, en
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is gemachtigd om een vanwege het diensthoofd IGD verstrekt vuurwapen uitsluitend voor
dienstgebruik bij zich te dragen.

Artikel 3
Het diensthoofd IGD brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal gevallen waarbij de buitengewone agenten van politie gebruik hebben gemaakt
van de bevoegdheden, genoemd in artikel 2, onderdeel a;
b. het aantal klachten dat tegen hen is ingediend en de aard van die klachten.
Artikel 4
1. Dit besluit treedt in de plaats van alle voorgaande besluiten waarbij de personen, genoemd
in artikel 1, als buitengewoon agent van politie zijn aangesteld.
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
3. Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

De dertigste juli 2021
De Minister van Justitie
Anna E. Richardson

Uitgegeven de tweede augustus 2021
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken en Wetgeving

Afschrift aan:
de Procureur-Generaal te Sint Maarten;
de Hoofdofficier van Justitieparket Sint Maarten;
de Wnd. Hoofd Immigratie en Grensbewakingsdienst van het Ministerie van Justitie;
het Hoofd van de afdeling Justitiële Zaken van het Ministerie van Justitie;
de Wnd. Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie;
de betrokkene.
Ingevolge de Landsverordening administratieve rechtspraak kunnen de personen die door deze
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de
beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een
bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie.
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

June 2021
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Other
Domestic assets

Difference
compared to
30-Jun-21 31-May-21

4,272.7
1,326.8
2,945.9
0.0

-172.4
-103.0
-69.5
0.0

600.4

-0.7

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

Domestic liabilities
Currency in circulation

Claims on the government
Government paper in portfolio
Government agencies and institutions
Other

Claims on deposit money banks
Current account balances

Claims on other sectors
Other assets

272.2
0.0
271.9
0.4

0.3
0.0
0.3
0.0

Government deposits
Government of Curacao
Government of Sint Maarten
Former Central Government
Government agencies and institutions

0.0
0.0

0.0
0.0

Liabilities to deposit money banks
Current account balances
Certificates of Deposit
Required reserves

328.2
328.2

-0.9
-0.9

Liabilities to other sectors
Deposits of other residents
Other liabilities
Capital and reserves

Total assets

4,873.1

-173.1

Total liabilities

Difference
compared to
30-Jun-21 31-May-21

297.6
297.6

-17.7
-17.7

3,339.1

-50.6

556.1

12.9

70.6
31.3
37.2
1.7
0.4

6.3
-27.6
34.0
0.0
0.0

2,460.9
766.0
269.0
1,426.0

-28.0
-31.6
0.0
3.6

251.5
191.5
59.9

-41.7
-40.6
-1.1

1,236.5

-104.8

4,873.1

-173.1

During the month of June 2021, the Bank maintained the percentage of the required reserves at 19.00%.
Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.3.6 million due to the higher base
amount1 upon which it is calculated. Furthermore, the banks only subscribed for the maturing amounts
on the weekly auctions of certificates of deposit (CDs). As a result, the outstanding amount of CDs
remained unchanged.

1

The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits.
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Base money2 dropped by NAf.18.7 million due to a decline in the current account balances of the
commercial banks (NAf.31.6 million), moderated by an increase in currency in circulation (NAf.12.9
million). The decline in the current account balances was mainly the result of the transfer of dollar
deposits to abroad, the net purchase of foreign exchange at the Bank, and the increase in the required
reserves. The transfers by the governments of Curaçao and Sint Maarten, pension funds, and the
Postspaarbank (PSB Bank N.V.) from their accounts at the Bank towards their accounts at the
commercial banks moderated the decline in the current account balances. In addition, Gi-Ro Settlement
Holding (GSH N.V.) transferred funds towards Girobank N.V. regarding the winding-up of this institution,
which also mitigated the decline.
The item “Liabilities to non-residents” dropped by NAf.17.7 million, mainly because of a decline in the
deposits of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) in connection with the
transfer of liquidity support to the government of Sint Maarten related to the COVID-19 crisis. However,
the payment of interest on debt securities issued by the governments of Curaçao and Sint Maarten that
are held by the Dutch State moderated the decline in the deposits of the Ministry of BZK. By contrast,
the deposits of the Dutch Ministry of Finance at the Bank rose driven by the transfer of funds from
abroad, moderated by a payment made to the public pension funds of Curaçao (APC) and Sint Maarten
(APS) regarding annuity loans that were taken over by the Dutch State under the debt relief program
and are held in the portfolios of these institutions. The transactions by the commercial banks in Bonaire
and the Central Bank of Aruba towards their accounts at the Bank mitigated, however, the decline in
the item “Liabilities to non-residents”.
The net position of the governments at the Bank improved by NAf.6.3 million due to an increase in the
deposits of Sint Maarten (NAf.34.0 million), moderated by a drop in the deposits of Curaçao (NAf.27.6
million). The increase in the deposits of Sint Maarten was primarily the result of the liquidity support
received from the Netherlands, mitigated by interest payments to the Dutch State and the transfer of
funds to accounts at the commercial banks. The transfer of funds to the commercial banks was related
to, among other things, social support provided to the most affected groups in society amid the corona
crisis and the reconstruction of Sint Maarten. The deposits of Curaçao dropped due to the transfer of
part of the funds received from the sale of the local telecommunication company United
Telecommunication Services N.V. (UTS) to its accounts at commercial banks and interest payments to
the Dutch State. However, the transfer of the collected license fees by the Bank over the month of May
2021 moderated the drop in the deposits of Curaçao.
The item “Liabilities to other sectors” decreased by NAf.41.7 million, due mainly to the funds transferred
by GSH N.V. to Girobank N.V. The transfers by pension funds and PSB Bank N.V. from their accounts at
the Bank to their accounts at the commercial banks also contributed to the drop in this item. In addition,
a financial institution placed under the emergency rule transferred funds from its account at the Bank
to abroad. The decline in the item “Liabilities to other sectors” was moderated, however, by the funds
received by APC from the Dutch State in connection with the annuity loan in its portfolio.

The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet dropped by NAf.69.5 million, due
mainly to the transfer of dollar deposits to abroad and the net purchase of foreign exchange from the
Bank by the commercial Banks, and the transfer of funds to abroad by a financial institution placed
under the emergency rule. The transfer of funds by the World Bank in connection with the reconstruction
of Sint Maarten, the transactions of the commercial banks in Bonaire and the Central Bank of Aruba,

2

The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
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and transfers from abroad by pension funds and the Dutch Ministry of Finance mitigated, however, the
drop in this item.

Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet dropped by NAf.103.0 million due to the
lower market value on the balance sheet date compared to the end of May 2021. The drop in the item
“Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the lower market value
of the gold stock.

Willemstad, July 28, 2021
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
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Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 29 januari 2021,
nummer WBN 2021/1, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing
van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, de Handleiding voor de toepassing
van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba,
de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten en de Handleiding voor de
toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het
gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

DE STAATSSECETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID,

Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Regeling verkrijging en verlies
Nederlanderschap;
Besluit:

Artikel I
De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, de Handleiding
voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in
Aruba, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst
op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten en de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op
het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba worden als volgt gewijzigd:
A
Bijlage 1/ 9-1-b Toelichting ad artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b komt te luiden:

Bijlage 1. Overzicht afstandsbepalingen in de nationaliteitswetgevingen van de staten der
Verenigde Naties
Hierna volgt een lijst van landen met vermelding van behoud of verlies van de nationaliteit bij de
verkrijging of verlening van het Nederlanderschap. Bij deze lijst wordt het volgende aangetekend: het
betreft hier een momentopname voor zover bij het Ministerie Justitie en Veiligheid bekend ten tijde
van het verschijnen van deze gewijzigde landenlijst. Gebruikers van deze lijst die stuiten op
wijzigingen of onjuistheden, wordt verzocht dit schriftelijk aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid te melden onder vermelding van het onderwerp:
Afstandsverplichting bij de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap.
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De schrijfwijze van de namen van staten is conform de ‘lijst van landnamen’, de officiële schrijfwijze
voor het Nederlandse taalgebied, van de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige namen, 1994.
A = automatisch verlies
B = geen automatisch verlies maar het doen van afstand is mogelijk.
Als volgens de vreemde nationaliteitswetgeving het doen van afstand mogelijk is, betekent dit niet dat
dit altijd daadwerkelijk door de Nederlandse autoriteiten wordt verlangd. Van de verplichting om de
oorspronkelijke nationaliteit te verliezen, bestaan vrijstellingen. Zie daarvoor artikel 9 lid 3 RWN en
artikel 6 Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (Stcrt. 2003, 54).
C = geen automatisch verlies; het doen van afstand is niet mogelijk
D = partij bij het Verdrag van Straatsburg
E = partij geweest bij het Tweede Protocol van het Verdrag van Straatsburg
Onbekend = geen automatisch verlies, tot het tegendeel bewezen is
Als betrokkene verplicht is afstand te doen, dan moet hij een bereidheidsverklaring tekenen. Als
betrokkene is vrijgesteld van de plicht om afstand te doen, dan hoeft hij geen bereidheidsverklaring te
tekenen.
Landenlijst
Let op! Deze lijst geldt zowel bij optie als naturalisatie. De afstandsverplichting bij optie op grond van
artikel 6, eerste lid en onder e, RWN is op 1 oktober 2010 ingevoerd. De afstandsverplichting geldt
niet voor de overige optiecategorieën.
Met bevoegde autoriteit wordt bedoeld de bevoegde instantie die de optieverklaring of het
naturalisatieverzoek in ontvangst neemt:
●
●
●
●

in Europees Nederland: de burgemeester;
in Aruba, Curaçao en Sint Maarten: de Gouverneur van Aruba, van Curaçao onderscheidenlijk
van Sint Maarten;
in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: de Minister (lees: IND-unit Caribisch
Nederland);
in het buitenland: de hoofden van de Nederlandse diplomatieke en consulaire posten.

Daar waar staat basisregistratie personen geldt:
voor Europees Nederland: de BRP;
voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten: de PIVA;
voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: de bevolkingsregistratie.
Afghanistan

B

Albanië

B

Algerije

C

Andorra

A

Angola

C (m.i.v. 1 januari 2015)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Angolese
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nationaliteit.
Bij een naturalisatieverzoek en bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste
lid onder e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 1 januari 2015, hoeft geen
bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden
ondertekend.
Antigua en Barbuda

B

Argentinië

C, echter B ingeval van tot Argentijn genaturaliseerden.
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 01.04.2017 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid
onder 3, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.04.2017.
Tot 01.04.2017 was het A voor genaturaliseerde Argentijnen.

Armenië

B

Australië

B
De Australische nationaliteit ging tot 03.04.2002 automatisch verloren bij
naturalisatie tot Nederlander. Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.11.2002
en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is
afgelegd op of na 01.10.2010.

Azerbeidzjan

B

Bahama’s

B, echter in sommige gevallen C.
Burgers van de Bahama’s die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt kunnen
afstand doen. Burgers van de Bahama’s, die de leeftijd van 21 jaar nog niet
hebben bereikt, kunnen geen afstand doen.

Bahrein

B

Bangladesh

C

Barbados

B

Belarus (Wit-Rusland)

Zie Wit-Rusland

België

B (sinds 28.04.2008)
Met ingang van 28.04.2008 is België geen partij meer bij Hoofdstuk I van
het Verdrag van Straatsburg. Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 28 april
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2008. Tot 28.04.2008 gold A, D.
Het doen van afstand wordt bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN)
gevraagd als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
Belize

B

Benin

B

Bhutan

A

Bolivia

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.

Bosnië-Herzegovina

B
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is
ingediend op of na 1-7-2014 en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid, aanhef
en onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1-7-2014.

Botswana

A

Brazilië

B

Brunei

A

Bulgarije

B

Burkina Faso

C (m.i.v. 1 januari 2015)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Burkinese
nationaliteit.
Bij een naturalisatieverzoek en bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste
lid onder e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 1 januari 2015, hoeft geen
bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden
ondertekend.
Van 5 maart 2009 tot 1 januari 2015: B

Burundi

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.03.2002 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
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01.10.2010.
Cambodja

B

Canada

B

Centraal-Afrikaanse
Republiek

A

Chili

B
Tot Chileen genaturaliseerden verliezen hun Chileense nationaliteit vanaf 26
augustus 2005 niet meer automatisch maar moeten, net als Chilenen door
geboorte, ook afstand doen.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.02.2008 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.

China

A

Colombia

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.

Comoren, de

B

Congo
(Volksrepubliek)

B
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is
ingediend op of na 1-7-2014 en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid, aanhef
en onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1-7-2014.

Congo (Democratische
Rep., vh Zaïre)

A

Costa Rica

C

Cuba

C (m.i.v. 1 oktober 2010)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Cubaanse
nationaliteit.
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Cyprus

B

Denemarken

B
Met ingang van 26.08.2015 is Denemarken geen partij meer bij Hoofdstuk I
van het Verdrag van Straatsburg.
Tot 01.04.2016: A + D.
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 01.04.2016 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid
onder 3, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.04.2016.

Djibouti

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.

Dominica

B

Dominicaanse
Republiek

B (m.i.v. 1 oktober 2020)
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een
naturalisatieverzoek en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN),
ingediend vanaf 1 oktober 2020. Vanaf 1 oktober 2020 moet een
bereidheidsverklaring tot het doen van afstand worden ondertekend.

Duitsland

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 28.08.2007 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
Geen partij meer bij het verdrag van Straatsburg m.i.v. 22.12.2002.
Tot 28.08.2007 ging de Duitse nationaliteit automatisch verloren, tenzij de
Duitse autoriteiten, met instemming van de Nederlandse autoriteiten,
behoud van de Duitse nationaliteit hadden goedgekeurd.

Ecuador

C

Egypte
Met het oog op de
actualiteit van de
basisregistratie
personen voegt de IND
aan de bekendmaking
aan de bevoegde
autoriteit dat

B
Betrokkene moet zich tot het Egyptische Ministerie van Binnenlandse Zaken
wenden om toestemming te krijgen voor het verkrijgen van een andere
nationaliteit. Betrokkene moet vóór het moment van verkrijging of
verlening van het Nederlanderschap de beoogde toestemming van het
Egyptische Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben verkregen. Bedoelde
toestemming blijkt uit een (gelegaliseerde) verklaring van de Egyptische
ambassade.
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De verklaring van de Egyptische ambassade legt betrokkene over bij het
afleggen van de optieverklaring of bij het indienen van het
naturalisatieverzoek. De optieverklaring of het verzoek om naturalisatie kan
eventueel ook worden afgelegd dan wel ingediend zonder de
toestemmingsverklaring, maar dan moet betrokkene na ontvangst van
bedoelde verklaring deze inleveren/opsturen bij/naar de bevoegde autoriteit
waar de optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor waar zijn
naturalisatieverzoek in behandeling is.
Op de optieverklaring of het verzoek om naturalisatie wordt pas beslist als
de verklaring van de ambassade is ontvangen. In dit kader kan bij
naturalisatie gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid tot aanhouding
uit artikel 9, vierde lid, RWN. Bij optie kan gebruik worden gemaakt van de
bevoegdheid om de beslistermijn met dertien weken te verlengen (artikel 6,
vijfde lid, RWN).
De optieverklaring of het verzoek om naturalisatie wordt na de
verlengingstermijn/ laatste aanhoudingstermijn bevestigd of ingewilligd als
nog geen toestemmingsverklaring is ontvangen,mits de betrokkene aan de
hand van correspondentie aantoont meermaals bij de Egyptische
autoriteiten navraag te hebben gedaan inzake zijn verzoek om een vreemde
nationaliteit aan te nemen.
Nadat het Nederlanderschap is verleend of verkregen moet betrokkene,
totdat daadwerkelijk afstand is gedaan van de Egyptische nationaliteit, nog
de volgende handelingen verrichten:
– Inleveren van het Egyptische paspoort en/of ID-kaart bij de bevoegde
autoriteit;
– Verzoek indienen bij het Egyptische Ministerie van Binnenlandse Zaken
om de Egyptische nationaliteit officieel te laten schrappen. Het opgeven van
de Egyptische nationaliteit wordt gepubliceerd in de Egyptische
Staatscourant;
– Betrokkene moet een bewijs publicatie verlies Egyptische nationaliteit
overleggen aan de IND.
Genoemde stukken moeten zijn voorzien van een vertaling, gemaakt door
een beëdigd vertaler.
Een afstandsplichtige betrokkene (die niet onder één van de
vrijstellingscategorieën voor de verplichting tot het doen van afstand van de
oorspronkelijke nationaliteit valt) wordt ook gevraagd een verklaring (model
1.14-1b bij optie en model 2.5/2.5a bij naturalisatie) dat de Egyptische
autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om behoud van de
Egyptische nationaliteit. Uit artikel 10 van de Egyptische
nationaliteitswetgeving blijkt namelijk dat de mogelijkheid bestaat om na de
verkregen toestemming om een andere nationaliteit aan te nemen en het
hieropvolgende verlies van de Egyptische nationaliteit binnen één jaar na
verkrijging van de andere nationaliteit om behoud kan worden gevraagd
van de Egyptische nationaliteit. Om de betrokkene duidelijk te maken dat
dit niet de bedoeling is, moet model 1.14-1b (bij optie) en model 2.5/2.5a
(bij naturalisatie) getekend te worden.
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El Salvador

B, echter in sommige gevallen A.
B: voor Salvadoranen door geboorte.
A: tot Salvadoraan genaturaliseerden verliezen de Salvadoraanse
nationaliteit automatisch als zij vijf jaren zonder onderbreking buiten El
Salvador verblijven.

Equatoriaal-Guinee

A

Eritrea

C (met ingang van 1 april 2016)
Bij het indienen van een naturalisatieverzoek of het afleggen van een
optieverklaring (ex artikel 6, lid 1 onder e) ingediend of afgelegd op of na 1
april 2016, hoeft geen bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer
te worden ondertekend.
Van 01.07.2010 tot 01.04.2016: B

Estland

A

Ethiopië

A

Fiji

B
Het doen van afstand van de Fijische nationaliteit is sinds 10.04.2009
mogelijk (Staatsburgerschapverordening 2009).
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een optieverklaring of
naturalisatieverzoek, afgelegd/ingediend op of na 01.04.2012.
A: tot 10.04.2009.

Filipijnen

A, B
Met ingang van 17.9.2003 is de Filippijnse nationaliteitswet gewijzigd. Een
Filippijn die door geboorte de Filippijnse nationaliteit bezit, verliest niet
automatisch de Filippijnse nationaliteit bij het aannemen van een andere
nationaliteit
De Filippijn kan afstand doen van zijn Filippijnse nationaliteit door het
overleggen van een expliciete verklaring aan de Filippijnse autoriteiten.
In ander gevallen dan hierboven omschreven geldt A.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 16.11.2005 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.

Finland

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 19.07.2004 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
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Frankrijk

B
Met ingang van 5 maart 2009 is Frankrijk geen partij meer bij Hoofdstuk 1
van het Verdrag van Straatsburg en het Tweede Protocol.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.03.2009 (tot 5 maart 2009
gold A, D, E) en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de
verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

Gabon

B

Gambia

B

Georgië

A

Ghana

B
Het doen van afstand bij naturalisatie wordt gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.10.2001 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
A: tot 05.01.2001

Grenada

B

Griekenland

B, soms C (m.i.v. 08.03.2021)
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is
ingediend op of na 08.03.2021 en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e,
RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 08.03.2021.
Mannen tot 45 jaar oud kunnen geen afstand doen van hun Griekse
nationaliteit als ze hun dienstplicht nog niet hebben vervuld. Indien een
Griekse man jonger dan 45 aan kan tonen dat hij zijn dienstplicht nog niet
heeft vervuld, wordt het doen van afstand niet verlangd.
C: tot 08.03.2021

Groot-Brittannië (en
Noord-Ierland)

Zie Verenigd Koninkrijk

Guatemala

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.03.2009 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
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01.10.2010.
Guinee

A

Guinee-Bissau

A

Guyana

B

Haïti

A

Honduras

A

Hongarije

B

Ierland

B

India

A

Indonesië

A

Irak

B (m.i.v. 01.04.2012)
Dit houdt in dat de betrokkene bij de indiening van het verzoek of bij het
afleggen van de optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) de
bereidheidsverklaring moet ondertekenen. Nadat betrokkene Nederlander is
geworden moet hij actie ondernemen om afstand te doen van de Iraakse
nationaliteit.
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een optieverklaring (ex artikel 6,
eerste lid onder e, RWN) of naturalisatieverzoek, afgelegd/ingediend op
01.04.2012. Tot 01.04.2012 werd geen afstand gevraagd.

Iran

C (m.i.v. 1 oktober 2010)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Iraanse
nationaliteit.
Bij een naturalisatieverzoek en bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste
lid onder e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 01.10.2010, hoeft geen
bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden
ondertekend.

Israël

B
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Italië

B
Met ingang van 4 juni 2010 is Italië geen partij meer bij Hoofdstuk 1 van
het Verdrag van Straatsburg en daarmee ook niet meer bij het Tweede
Protocol.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.07.2010 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
A, D, E: tot 01.07.2010

Ivoorkust

A

Jamaica

B

Japan

A (m.i.v. 08.03.2021)
Na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit dient de voormalige
Japanner die is genaturaliseerd tot Nederlander zich te melden bij de
Japanse vertegenwoordiging om zijn paspoort in te leveren en om de
Japanse nationaliteit in het familieregister te laten doorhalen. Het al dan
niet gehoor geven aan deze verplichting doet echter niets af aan het zijn
ingetreden van het verlies van de Japanse nationaliteit op het moment van
het verkrijgen van het Nederlanderschap.
B: tot 08.03.2021

Jemen

C

Jordanië

B

Kaapverdië

B

Kameroen

A

Kazachstan

B

Kenia

B (m.i.v. 01.01.2013)
Het doen van afstand van het Keniaanse staatsburgerschap is mogelijk op
grond van artikel 19 van de Kenya Citizenship and Immigration Bill, 2011,
die op 30 augustus 2011 in werking is getreden. Hierbij wordt geen
onderscheid gemaakt tussen genaturaliseerde of van rechtswege Kenianen.
Het doen van afstand wordt bij een naturalisatie en optie (ex artikel 6, lid 1
onder e, RWN) alleen gevraagd als dat is ingediend of afgelegd op of na
01.01.2013. Vanaf deze datum moet een bereidheidsverklaring worden
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ondertekend.
A: tot 27.08.2010 (datum inwerkingtreding Grondwet 2010)
Kirgizië

B

Kiribati

B, echter in sommige gevallen A
Personen van Kiribatische afstamming moeten afstand doen. Personen die
de Kiribatische nationaliteit door naturalisatie hebben verkregen, verliezen
deze nationaliteit automatisch bij het verkrijgen van een andere
nationaliteit.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.

Koeweit

A

Kosovo

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.03.2009 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.

Kroatië

B

Laos

B

Lesotho

A

Letland

B

Libanon

B
Betrokkene moet vóór het moment van verkrijgen of verlening van het
Nederlanderschap toestemming van de Libanese autoriteiten hebben om
een andere nationaliteit te verkrijgen én om afstand te doen van de
Libanese nationaliteit. De toestemming wordt verleend bij Presidentieel
decreet. Dit decreet wordt gepubliceerd in de Libanese Staatscourant (in
Franse vertaling: journal officiel).
De stukken waaruit de verkregen toestemming blijkt, legt betrokkene over
bij het afleggen van de optieverklaring of bij het indienen van zijn
naturalisatieverzoek. De optieverklaring of het verzoek om naturalisatie kan
eventueel ook worden afgelegd dan wel ingediend zonder de
toestemmingsverklaring, maar dan moet betrokkene zo spoedig mogelijk de
stukken inleveren/opsturen bij/naar de bevoegde autoriteit waar de
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optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor waar zijn
naturalisatieverzoek in behandeling is. Op de optieverklaring of het
naturalisatieverzoek wordt pas beslist nadat de toestemmingsverklaring is
ontvangen. In dit kader kan bij naturalisatie gebruik worden gemaakt van
de bevoegdheid tot aanhouding uit artikel 9, vierde lid, RWN.
Bij optie kan gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid om de
beslistermijn met dertien weken te verlengen (artikel 6, vijfde lid, RWN).
De optieverklaring of het naturalisatieverzoek wordt na het verstrijken van
de verlengingstermijn/laatste aanhoudingstermijn bevestigd dan wel
ingewilligd als nog geen toestemmingsverklaring is ontvangen,mits de
betrokkene aan de hand van correspondentie aantoont meermaals bij de
Libanese autoriteiten navraag te hebben gedaan inzake zijn verzoek om een
vreemde nationaliteit aan te mogen nemen en om afstand te mogen doen
van de Libanese nationaliteit.
Nadat het Nederlanderschap is verleend of verkregen moet betrokkene dit,
ten einde afstand van de Libanese nationaliteit te bewerkstelligen, melden
bij de verantwoordelijke autoriteiten in Libanon (burgerlijke stand). Hiervan
vindt vervolgens een aantekening plaats in de Libanese burgerlijke stand
(civil registration).
Betrokkene moet na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit een
origineel en gelegaliseerd uittreksel uit het register van de Libanese
burgerlijke stand inleveren bij de bevoegde autoriteiten of overleggen aan
de IND, waaruit blijkt dat betrokkene afstand heeft gedaan van de Libanese
nationaliteit. Genoemde stukken moeten zijn voorzien van een vertaling,
gemaakt door een beëdigd vertaler.
Liberia

A

Libië

C

Liechtenstein

B

Litouwen

A

Luxemburg

B
Sinds 10.07.2009 is Luxemburg geen partij meer bij Hoofdstuk 1 van het
Verdrag van Straatsburg.
Het doen van afstand bij naturalisatie wordt gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend na 10.07.2009 en bij optie (ex artikel
6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
A, D, E: tot 10.07.2009.

Madagaskar

A
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Malawi

A

Maldiven

B

Maleisië

B
In de hieronderstaande gevallen C:
Mannen en vrouwen jonger dan 21 jaar kunnen geen afstand doen (zij het
voor vrouwen jonger dan 21 alleen als zij ongehuwd zijn. Gehuwde vrouwen
jonger dan 21 jaar kunnen wel afstand doen).
In de gevallen dat iemand vanwege de leeftijd geen afstand heeft kunnen
doen, en iemand bereikt vervolgens de leeftijd van 21 jaar, dan hoeft niet
alsnog afstand gedaan te worden.

Mali

C (m.i.v. 1 januari 2015)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Malinese
nationaliteit.
Bij een naturalisatieverzoek en bij een optieverklaring (ex artikel 6, eerste
lid onder e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 1 januari 2015, hoeft geen
bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden
ondertekend.

Malta

B

Marokko

C
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de
Marokkaanse nationaliteit.

Marshalleilanden

B

Mauritanië

A
Een verzoeker om naturalisatie of optant (ex artikel 6, eerste lid onder e,
RWN) wordt met ingang van 1 januari 2015 gevraagd een verklaring te
ondertekenen dat de Mauritaanse autoriteiten niet is gevraagd noch zal
worden gevraagd om behoud van de Mauritaanse nationaliteit (model
2.5/2.5a bij naturalisatie en model 1.14-1b bij optie).

Mauritius

B

Mexico

C
Tot Mexicaan genaturaliseerden verliezen van rechtswege de Mexicaanse
nationaliteit bij vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit, derhalve
A.
Vanaf 01.04.17 hoeft van een tot Mexicaan genaturaliseerde die
Nederlander wordt, geen afstand meer te worden gevraagd. Tot 01.04.2017

33

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 17

Datum: 06 augustus 2021

was het B voor tot Mexicaan genaturaliseerden.
Micronesia

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.

Moldavië

B

Monaco

A

Mongolië

B

Montenegro

A
Op grond van artikel 24 aanhef en lid 1 van de Montenegrijnse
nationaliteitswet verliest een meerderjarige Montenegrijnse staatsburger,
die tevens het staatsburgerschap van een vreemde mogendheid bezit, van
rechtswege het Montenegrijnse staatsburgerschap indien hij vrijwillig het
staatsburgerschap van een vreemde mogendheid verkrijgt.
Vanaf 01.04.17 hoeft van een Montenegrijn die Nederlander wordt, geen
afstand te worden gevraagd van de Montenegrijnse nationaliteit aangezien
hij deze van rechtswege verliest.
Tot 01.04.2017 was het B.

Mozambique

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6, eerste
lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

Myanmar (Birma)

A

Namibië

A, voor Namibiërs door registratie of naturalisatie.
B, voor Namibiërs door geboorte, afstamming of huwelijk.
Het doen van afstand bij naturalisatie wordt alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.10.2001 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.

Nauru

B
Het doen van afstand van de Nauruaanse nationaliteit is met ingang van
30.12.2005 mogelijk (Wet van het staatsburgerschap van Nauru van 2005).
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd aan betrokkene als de
optieverklaring/ het naturalisatieverzoek is afgelegd/ingediend op of na
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01.04.2012.
C: tot 30.12.2005
Nepal

A

Nicaragua

C
Vanaf 19 januari 2000 (wijziging Grondwet) treedt ook geen automatisch
verlies meer op voor Nicaraguanen die de Nicaraguaanse nationaliteit niet
door geboorte hebben gekregen maar door naturalisatie.

Nieuw-Zeeland

B

Niger

A

Nigeria

B, in sommige gevallen A.
Tot Nigeriaan genaturaliseerden verliezen de Nigeriaanse nationaliteit wel
automatisch.

Noord-Korea

A

Noord-Macedonië

B

Noorwegen

B (m.i.v. 1 oktober 2020)
Noorwegen is vanaf 19 december 2019 niet langer partij bij Hoofdstuk 1
van het Verdrag van Straatsburg.
Vanaf 1 januari 2020 is er geen automatisch verlies meer bij het verkrijgen
van een vreemde nationaliteit en kan afstand worden gedaan.
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is
ingediend op of na 1 oktober 2020 en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid,
aanhef en onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1 oktober
2020. In deze gevallen moet dus ook vanaf 1 oktober 2020 een
bereidheidsverklaring tot het doen van afstand, worden ondertekend.

Oeganda (Uganda)

A

Oekraïne

B
Ondanks de tekst van artikel 19, eerste lid van de Oekraïense
nationaliteitswet, is van de bevoegde Oekraïense autoriteiten vernomen dat
in geval van vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit de
Oekraïense nationaliteit eerst verloren wordt als door de President van de
Oekraïne aan betrokkene een verklaring van verlies is afgegeven. Daarom
moet verzoeker na de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap

35

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 17

Datum: 06 augustus 2021

een verklaring van verlies overleggen, en moet bij het naturalisatieverzoek
en bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) m.i.v. 01.10.2010 de
bereidheidsverklaring tot het doen van afstand worden getekend.
Oezbekistan

B

Oman

B

Oostenrijk

A, D
Een verzoeker om naturalisatie of optant (ex artikel 6, eerste lid onder e,
RWN m.i.v. 01.10.2010) wordt gevraagd een verklaring te ondertekenen
dat de Oostenrijkse autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd
om behoud van de Oostenrijkse nationaliteit (model 2.5/2.5a bij
naturalisatie en model 1.14-1b bij optie).

Oost-Timor

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.

Pakistan

B of C
Afstand is alleen mogelijk voor personen van 21 jaar en ouder.
Minderjarigheid in de geldende nationaliteitswetgeving van Pakistan is
gedefinieerd als jonger dan 21 jaar. Van personen van 18 tot 21 jaar wordt
daarom niet gevraagd om afstand te doen.
Het doen van afstand bij naturalisatie wordt alleen gevraagd aan een
verzoeker die 21 jaar of ouder is op het moment van indiening van het
naturalisatieverzoek en als het verzoek is ingediend op of na 01.07.10.
Deze verzoekers moeten model 2.4/2.4a ondertekenen.
Het doen van afstand bij optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) wordt
alleen gevraagd aan een optant die 21 jaar of ouder is op het moment van
het afleggen van de optieverklaring en als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010. Deze optanten moeten model 1.14-1a ondertekenen.

Palau (Belau)

A

Panama

A

Papoea-Nieuw-Guinea

A

Paraguay

B, in sommige gevallen A.
Tot Paraguayaan genaturaliseerden verliezen de Paraguayaanse
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nationaliteit wel automatisch.
Peru

B

Polen

B

Portugal

B

Qatar

B

Roemenië

B

Rwanda

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.

Rusland = Russische
Federatie

B

Saint Kitts en Nevis

B

Saint Lucia

B

Saint Vincent en de
Grenadines

B

Samoa

B

San Marino

B

São Tomé en Principe

A

Saudi-Arabië
Met het oog op de
actualiteit van de
basisregistratie
personen voegt de IND
aan de bekendmaking
aan de bevoegde

B
Betrokkene moet zich tot de Saudische autoriteiten wenden om
toestemming tot verkrijging van een andere nationaliteit te krijgen.
Betrokkene moet vóór het moment van verkrijging of verlening van het
Nederlanderschap de beoogde toestemming van de Saudische autoriteiten
hebben verkregen. Bedoelde toestemming blijkt uit een (gelegaliseerde)
verklaring van de Saudische autoriteiten. De verklaring van de Saudische
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autoriteit dat
betrokkene het
Nederlanderschap is
verleend, een kopie
van de
toestemmingsverklarin
g van de Saudische
autoriteiten toe. De
Saudische nationaliteit
is verloren gegaan met
het verlenen van het
Nederlanderschap,
mits genaturaliseerd is
ná verkregen
toestemming.

autoriteiten legt betrokkene over bij het afleggen van de optieverklaring of
bij het indienen van zijn naturalisatieverzoek. De optieverklaring of het
verzoek om naturalisatie kan eventueel ook worden afgelegd dan wel
ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar dan moet betrokkene
na ontvangst van bedoelde verklaring deze inleveren/opsturen bij/naar de
bevoegde autoriteit waar de optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor
waar zijn naturalisatieverzoek in behandeling is.
Op de optieverklaring of het verzoek om naturalisatie wordt pas beslist als
de verklaring van de ambassade is ontvangen. In dit kader kan bij
naturalisatie gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid tot aanhouding
uit artikel 9, vierde lid, RWN.
Bij optie kan gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid om de
beslistermijn met dertien weken te verlengen (artikel 6, vijfde lid, RWN).
De optieverklaring of het naturalisatieverzoek wordt na het verstrijken van
de verlengingstermijn/laatste aanhoudingstermijn bevestigd dan wel
ingewilligd als nog geen toestemmingsverklaring is ontvangen,mits de
betrokkene aan de hand van correspondentie aantoont meermaals bij de
Saudische autoriteiten navraag te hebben gedaan inzake zijn verzoek om
een vreemde nationaliteit aan te nemen.

Senegal

B
Op grond van artikel 19 van de nationaliteitswet kan een Senegalees met
een buitenlandse nationaliteit toestemming krijgen om op zijn verzoek de
Senegalese nationaliteit te verliezen. Deze toestemming wordt per decreet
toegekend.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek op of na 01.04.2017 en bij optie (ex artikel 6, eerste
lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.04.2017

Servië

B

Seychellen

B

Sierra Leone

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.03.2009 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.

Singapore

B

Slovenië

B

Slowakije

A
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Tot 17.07.2010: B
Soedan (Sudan)

B
Sudanezen die de Zuid-Sudanese nationaliteit verkrijgen, verliezen
automatisch hun Sudanese nationaliteit.

Solomoneilanden

A

Somalië

C

Spanje

B
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.10.2003 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
Voor de categorieën die zijn vrijgesteld van de afstandsverplichting geldt: A
(drie jaar na de naturalisatie indien betrokkene niet de verklaring aflegt tot
behoud van de Spaanse nationaliteit). Een Spanjaard die vóór 09.01.2003
is genaturaliseerd tot Nederlander, en die woonachtig is buiten Spanje,
verliest na drie jaar automatisch de Spaanse nationaliteit. Artikel 24 van de
Spaanse nationaliteitswet is per 9 januari 2003 gewijzigd. Aan Spanjaarden
die op of na 9 januari 2003 tevens Nederlander zijn geworden, staat Spanje
het behoud van de Spaanse nationaliteit toe. De regel van automatisch
verlies na drie jaar is nog wel in de wet opgenomen, maar het verlies kan
worden voorkomen door tijdig bij de Spaanse autoriteiten een verklaring tot
behoud van de Spaanse nationaliteit af te leggen.
Met het oog op vermijding van dubbele nationaliteit wordt Spanjaarden die
niet in aanmerking komen voor vrijstelling van de afstandsverplichting
gevraagd om direct na hun naturalisatie tot Nederlander op grond van
artikel 24, tweede lid van de Spaanse nationaliteitwet afstand te doen van
de Spaanse nationaliteit.

Sri Lanka

A

Suriname

A

Swaziland

B

Syrië

C

Tadzjikistan

A
Ingevolge een nieuwe staatsburgerschapswet sinds 15-08-15 verliest een
Tadzjiek automatisch zijn staatsburgerschap als hij vrijwillig een andere
nationaliteit verkrijgt.
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Tot 1 april 2017 was het B.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek op of na 01.04.2017 en bij optie (ex artikel 6, eerste
lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 01.04.2017.
Taiwan

B
Het doen van afstand wordt echter niet gevraagd. Taiwan wordt niet erkend
door Nederland.

Tanzania

A

Thailand

A en soms B
Het (automatisch) verlies van de Thaise nationaliteit wordt effectief na
publicatie hiervan in de Thaise staatscourant.
Op grond van artikel 13 van de Thaise Nationality Act verliest een persoon
met de Thaise nationaliteit die is getrouwd met een persoon van niet Thaise
nationaliteit niet automatisch de Thaise nationaliteit na naturalisatie tot de
nationaliteit van de huwelijkspartner. Hij of zij kan wel afstand doen van de
Thaise nationaliteit. Dit wordt in Nederland niet gevraagd aangezien deze
persoon valt onder één van de uitzonderingscategorieën (artikel 9 lid 3
RWN).
Voor Thaise personen die getrouwd zijn met een niet Nederlandse partner
geldt dat zij hun Thaise nationaliteit automatisch verliezen wanneer zij de
Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Dit geldt dus ook voor een Thaise
persoon die getrouwd is met een Thaise partner.

Togo

B

Tonga

C

Trinidad en Tobago

B

Tsjaad

B

Tsjechië

B
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is
ingediend op of na 1-10-2014 en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste lid,
aanhef en onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na 1-10-2014.

Tunesië

C

Turkije

B
Dit geldt ook voor mannelijke Turkse onderdanen die hun dienstplicht nog
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niet hebben vervuld.
Turkmenistan

B

Tuvalu

B

Uruguay

C, echter in sommige gevallen A.
Tot Uruguayaan genaturaliseerden verliezen de Uruguayaanse nationaliteit
wel automatisch.

Vanuatu

A

Vaticaanstad

A

Venezuela

B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.11.2002 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
A: tot 29.12.1999

Verenigde Arabische
Emiraten

A

Verenigde Staten van
Amerika

B

Verenigd Koninkrijk
(Groot-Brittannië (en
Noord-Ierland))

B

Vietnam

B

Wit-Rusland (Belarus)

B

IJsland
Met het oog op de
actualiteit van de
basisregistratie
personen voegt de IND
aan de bekendmaking
aan de bevoegde

B
Betrokkene moet vóór het moment van verkrijging of verlening van het
Nederlanderschap bij de IJslandse autoriteiten vragen om toestemming om
afstand te doen van de IJslandse nationaliteit.
Bedoelde toestemming blijkt uit een (gelegaliseerde) verklaring van de
IJslandse autoriteiten. De verklaring van de IJslandse autoriteiten legt
betrokkene over bij het afleggen van de optieverklaring of bij het indienen
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autoriteit dat
betrokkene het
Nederlanderschap is
verleend, een kopie
van de
toestemmingsverklarin
g van de IJslandse
autoriteiten toe. De
IJslandse nationaliteit
is verloren gegaan met
het verlenen van het
Nederlanderschap,
mits genaturaliseerd is
ná verkregen
toestemming.

van zijn naturalisatieverzoek. De optieverklaring of het verzoek om
naturalisatie kan eventueel ook worden afgelegd dan wel ingediend zonder
de toestemmingsverklaring, maar dan moet betrokkene na ontvangst van
bedoelde verklaring deze inleveren/opsturen bij/naar de bevoegde autoriteit
waar de optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor waar zijn
naturalisatieverzoek in behandeling is.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie alleen gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij een optie
(ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als deze is afgelegd op of na
01.10.2010.

Zaïre (Congo,
Democratische
Republiek)

Zie Congo, Democratische Republiek

Zambia

A

Zimbabwe

A

Zuid-Afrika

A
Betrokkene wordt gevraagd een verklaring te ondertekenen dat de
Zuidafrikaanse autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om
behoud van de Zuidafrikaanse nationaliteit (model 1.14-1b bij optie en
model 2.5/2.5a bij naturalisatie).

Zuid-Korea

A

Zuid-Sudan

B

Zweden

B (m.i.v. 01.07.2002)
A, D: tot 01.07.2002

Zwitserland

B
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Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 maart 2021.
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba (zakelijke inhoud),
de Landscourant van Curaçao en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst.

De negenentwintigste januari 2021
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
J.W.H.M. Beaujean
wnd. directeur-generaal Migratie

Uitgegeven de achtentwintigste juli 2021
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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TOELICHTING

A
In dit WBN worden de afstandsbepalingen ten aanzien van Griekenland en Japan aangepast.
Informatie verkregen van de Griekse autoriteiten in Nederland heeft duidelijk gemaakt dat het mogelijk
is om afstand te doen van de Griekse nationaliteit. Grieken die een naturalisatieverzoek indienen of
optieverklaring op grond van artikel 6, lid 1, onder e RWN afleggen moet dus met ingang van 8 maart
2021 afstand doen van de Griekse nationaliteit na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Ook
moeten zij met ingang van 8 maart 2021 een bereidheidsverklaring tot het doen van afstand
ondertekenen.
De Japanse autoriteiten in Nederland hebben aangegeven dat de Japanse nationaliteit van rechtswege
verloren gaat als vrijwillig een andere nationaliteit wordt aangenomen. De voormalige Japanner moet
na het aannemen van een andere nationaliteit de Japanse autoriteiten hiervan op de hoogte stellen,
maar het al dan niet gehoor geven aan deze verplichting doet niet af aan het van rechtswege verlies
van de Japanse nationaliteit.
Met ingang van 8 maart 2021 hoeven Japanners die een naturalisatieverzoek indienen of optieverklaring
op grond van artikel 6, lid 1, onder e RWN afleggen, dus geen bereidheidsverklaring meer te
ondertekenen.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

44

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 17

Datum: 06 augustus 2021

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 22 maart 2021,
nummer WBN-CM 2021/1, 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 JUSTITIE EN VEILIGHEID,

Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies
Nederlanderschap, het Besluit optie-en naturalisatiegelden 2002, de Regeling verkrijging en verlies
Nederlanderschap;

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
7 Paragraaf 3.10 Toelichting ad artikel 7 RWN komt te luiden:
Paragraaf 3.10.Beslissing op het verzoek
Op het verzoek wordt beslist binnen één jaar na de betaling van de naturalisatiegelden, of na de
beslissing tot ontheffing daarvan, dan wel nadat de gevraagde stukken, noodzakelijk voor de
beoordeling van het verzoek, zijn ontvangen (artikel 9, vierde lid, RWN). De IND informeert de verzoeker
over de beslissing tot afwijzing (artikel 44, eerste lid, BvvN). Beslissingen tot afwijzing,
buitenbehandelingstelling of tot aanhouding van verzoeken worden per post aan verzoeker verzonden
in Curaçao en Bonaire. In Saba, St Eustatius en Sint Maarten worden deze beslissingen uitgereikt. In
geval van een positieve beslissing stuurt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het de verzoeker
betreffende uittreksel van het besluit tot verlening van het Nederlanderschap zo snel mogelijk aan de
Gouverneur. De Gouverneur draagt zorg voor het bekendmaken van het besluit. (Zie ook paragraaf
3.13.) Het uittreksel vermeldt de naam van de persoon die is genaturaliseerd. Ook de meegenaturaliseerde minderjarige kinderen worden in het uittreksel genoemd. Benadrukt wordt dat
kinderen slechts hebben gedeeld in de naturalisatie, indien dit uitdrukkelijk is vermeld in het besluit tot
verlening van het Nederlanderschap. Voor zover van toepassing blijkt uit de bekendmaking tevens de
bij het naturalisatiebesluit totstandgekomen naamsvaststelling c.q. naamswijziging.
B
14-1 Paragraaf 2.4 Toelichting ad artikel 14, eerste lid RWN komt te luiden:
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Paragraaf 2.4.Gevolgen voor kinderen
Hebben de frauduleuze handelingen betrekking op de kinderen die destijds hebben gedeeld in de
verkrijging of verlening van het Nederlanderschap, dan kan ook hun Nederlanderschap worden
ingetrokken. Met zorgvuldigheid zal moeten worden nagegaan of ook ten aanzien van deze kinderen tot
intrekking moet worden overgegaan. Voor elk van de kinderen die door mede-optie of medeverlening
Nederlander zijn geworden, moet worden afgewogen of de individuele belangen van het kind de
handhaving van het Nederlanderschap vereisen. Een dergelijke afweging is, gelet op het Verdrag tot
beperking der staatloosheid, het Verdrag van de rechten van het kind en het Europese
Nationaliteitsverdrag, in het bijzonder dan vereist, als het kind door de intrekking staatloos zou worden.
Staatloosheid van het kind zou een disproportioneel gevolg kunnen zijn van het handelen van de ouder
en zich niet verhouden tot het recht van een kind op een nationaliteit.
Het besluit tot intrekking heeft voor de kinderen alleen gevolgen indien dat expliciet is vermeld in het
intrekkingsbesluit. Is in het intrekkingsbesluit niet opgenomen dat de intrekking ook kinderen betreft,
dan hebben zij het Nederlanderschap behouden, aangezien uit artikel 16 en 16A RWN geen verlies voor
hen voortvloeit.
Van kinderen die nadat een ouder het Nederlanderschap verkregen heeft, geboren zijn en die op grond
van artikel 3, eerste lid, van de Rijkswet hun Nederlanderschap aan hun bij de intrekking betrokken
ouder ontlenen, zal steeds moeten worden nagegaan of zij door de intrekking van het Nederlanderschap
van deze ouder het Nederlanderschap verliezen. Dit geldt ook voor kinderen die, nadat een ouder het
Nederlanderschap verkregen heeft, het Nederlanderschap van rechtswege hebben verkregen op grond
van artikel 4, eerste, tweede, derde of vierde lid, van de Rijkswet en het Nederlanderschap aan hun bij
de intrekking betrokken ouder ontlenen. Aangezien het Nederlanderschap van deze ouder met
terugwerkende kracht wordt ingetrokken, kan dit betekenen dat de ouder ten tijde van de geboorte,
vaststelling vaderschap, erkenning of wettiging, van het kind geen Nederlander was en het kind geen
Nederlander is geworden op grond van artikel 3, eerste lid, RWN of artikel 4, eerste, tweede, derde of
vierde lid, RWN. In dat geval moet wel beoordeeld worden of het kind op andere verkrijgingsgronden
een beroep kan doen, zoals bijvoorbeeld het geval zal zijn als het kind een beroep kan doen op artikel
3, derde lid, van de Rijkswet (toelichting bij het BVVN, Stb. 2002, 231).
Voorbeeld
B is op 19 juni 1995 genaturaliseerd. Zijn minderjarige kinderen C en D zijn meegenaturaliseerd. In
2003 wordt zoon E geboren. Zoon E verkrijgt bij geboorte het Nederlanderschap ingevolge artikel 3,
eerste lid, RWN.
In 2004 wordt vastgesteld dat B in het kader van de naturalisatieprocedure bedrog heeft gepleegd en
dat de fraude hem kan worden toegerekend. Het bedrog heeft ook betrekking gehad op de
meegenaturaliseerde kinderen C en D. Op 6 augustus 2004 wordt het aan B, C en D verleende
Nederlanderschap ingetrokken. De gevolgen van de intrekking zijn: B, C en D hebben hun
Nederlanderschap verloren. Zij moeten echter wel geacht worden van 19 juni 1995 tot 1 april 2003
Nederlander te zijn geweest, aangezien ingevolge artikel II RRWN de intrekking niet verder terugwerkt
dan tot het tijdstip van inwerkingtreding van die wet, indien de naturalisatie vóór dat tijdstip tot stand
is gekomen.
B, C en D zijn dus wel oud-Nederlanders, maar ingevolge artikel II, tweede lid, RRWN kunnen zij geen
optie uitbrengen op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, RWN en ook niet in aanmerking
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komen voor een versnelde naturalisatie als bedoeld in artikel 8, tweede lid, RWN, eerste zinsnede.
Voor E zal moeten worden nagegaan of hij door de intrekking van het Nederlanderschap van B het
Nederlanderschap destijds op een andere rechtsgrond dan via B heeft verkregen, nu B geacht moet
worden dit voor de periode na 1 april 2003 nooit verkregen te hebben. Bezien moet dus worden of E op
andere gronden het Nederlanderschap mogelijk heeft verkregen.
C
14-6 Paragraaf 2 Toelichting ad artikel 14 zesde lid RWN komt te luiden:
Paragraaf 2. Overgangsrecht artikel 14, zesde lid
Ingevolge overgangsbepaling artikel III RRWN 2000 heeft artikel 14, zesde lid, RWN, zoals die bepaling
luidt sedert 1 april 2003, terugwerkende kracht tot 1 januari 1985. Dit is onder meer van belang in
verband met het gestelde in de tweede en derde zin van het voormalige tweede lid (tot 2010, en daarna
het vierde lid, en vanaf 2017 het zesde lid van artikel 14 RWN). Daar is bepaald, dat geen verlies van
het Nederlanderschap intreedt indien de andere ouder Nederlander is op het tijdstip van het vervallen
van de familierechtelijke betrekking of dat was ten tijde van zijn overlijden en dat evenmin verlies
intreedt indien het kind het Nederlanderschap ook ontleent aan artikel 3, derde lid, RWN of aan artikel
2, aanhef en onder a, WNI. Deze uitzonderingen op de hoofdregel van artikel 14, zesde lid, RWN zijn
pas sedert 1 april 2003 in dat artikel van de RWN opgenomen. Echter, als gevolg van het bepaalde bij
overgangsbepaling artikel III RRWN moet, wat betreft de toepassing van onderhavig artikellid ervan
worden uitgegaan dat bedoelde uitzonderingen reeds gelden vanaf 1 januari 1985. Zou dus vóór 1 april
2003 ten aanzien van een minderjarige zijn geconcludeerd tot verlies van het Nederlanderschap door
het vervallen van de familierechtelijke betrekking waaraan het werd ontleend (ingevolge bijvoorbeeld
artikel 3, eerste lid, RWN), zulks ondanks bijvoorbeeld dat de minderjarige het Nederlanderschap tevens
ontleende aan artikel 3, derde lid, RWN, dan moet die persoon thans geacht worden het
Nederlanderschap nimmer te hebben verloren.
Verder is sedert 1 april 2003 in onderhavig artikellid tot uitdrukking gebracht dat de betreffende
verliesbepaling alleen van toepassing is op minderjarigen. Ook dat moet ingevolge overgangsbepaling
artikel III RRWN geacht worden te gelden sedert 1 januari 1985. Zou dus vóór 1 april 2003 ten aanzien
van een meerderjarige, op grond van het toen geldende artikel 14, eerste lid, RWN, zijn geconcludeerd
tot verlies van het Nederlanderschap door het als gevolg van bijvoorbeeld herroeping van adoptie
vervallen van de familierechtelijke betrekking waaraan het werd ontleend, dan moet die persoon thans
geacht worden het Nederlanderschap nimmer te hebben verloren.
N.B. Tot 1 april 2003 gold een verliesgrond, in hoofdlijnen overeenkomend met het huidige artikel 14,
zesde lid, RWN. Die verliesgrond was opgenomen in het eerste lid van het oude artikel 14 RWN en
tevens van toepassing op meerderjarigen. Voorwaarde was dat het Nederlanderschap moest worden
ontleend aan artikel 3, 4 of 5 RWN. De vraag die zich bij de toepassing van die bepaling voordeed was:
wat rechtens indien de familierechtelijke betrekking is komen te vervallen en het Nederlanderschap
wordt ontleend aan de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap van 1892? Uit de uitspraak
van de Rechtbank ‘s-Gravenhage van 16 april 1999, nr. 98 637, blijkt dat het oude artikel 14, eerste
lid, RWN naar de letter dient te worden toegepast. Dit heeft tot gevolg dat in die gevallen waarin de
familierechtelijke betrekking is komen te vervallen en het Nederlanderschap wordt ontleend aan de WNI,
betrokkene niet geacht wordt het Nederlanderschap door het vervallen van de betrekking te hebben
verloren.
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Voorbeeld 1
A, geboren in 1990, is het kind van een Nederlandse man en een Franse vrouw. A ontleent het
Nederlanderschap aan uitsluitend artikel 3, eerste lid, RWN en is tevens van Franse nationaliteit.
Bij beschikking van de Rechtbank Rotterdam van 7 januari 2004 wordt de gegrondverklaring
uitgesproken tot ontkenning van het vaderschap ten aanzien van de minderjarige A. Tegen de uitspraak
wordt geen hoger beroep ingesteld. Ingevolge artikel 1:202, eerste lid, BW vervalt de familierechtelijke
betrekking tussen de Nederlandse man en A op het moment dat de beschikking van 7 januari 2004 in
kracht van gewijsde is gegaan.
Derhalve verliest de minderjarige A op 8 april 2004 het Nederlanderschap op grond van het toen
geldende artikel 14, tweede lid RWN, (dit artikellid, is in 2010 vernummerd tot het vierde lid RWN en
vervolgens in 2017 tot het zesde lid RWN). Het verlies kan niet worden voorkomen; immers, de moeder
is niet van Nederlandse nationaliteit, A ontleent het Nederlanderschap niet tevens aan artikel 3, derde
lid, RWN, en hij zal door het verlies van het Nederlanderschap ook niet staatloos worden.
Voorbeeld 2
B, minderjarig kind van Colombiaanse ouders, ontleent het Nederlanderschap via de vader aan artikel
3, derde lid, RWN en is tevens van Colombiaanse nationaliteit.
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van 5 maart 2011 wordt de gegrondverklaring
uitgesproken tot ontkenning van het vaderschap ten aanzien van B. Tegen de uitspraak wordt hoger
beroep ingesteld. De uitspraak in dat beroep volgt op 9 juli 2011 en bij die uitspraak wordt de
beschikking van de rechtbank bevestigd. Beroep in cassatie wordt niet ingesteld.
De minderjarige B verliest met ingang van 10 oktober 2011 het Nederlanderschap op grond van artikel
14, vierde lid, RWN. B wordt daardoor niet staatloos, omdat hij de Colombiaanse nationaliteit bezit.
Weliswaar kan verlies van het Nederlanderschap niet intreden indien betrokkene het Nederlanderschap
tevens ontleent aan artikel 3, derde lid, RWN, maar B ontleent het Nederlanderschap niet óók aan artikel
3, derde lid, RWN. Hij bezat het via de vader uitsluitend op grond van die bepaling.
Zou B het Nederlanderschap tevens via de moeder aan artikel 3, derde lid, RWN ontlenen, dan zou voor
hem geen verlies intreden. De familierechtelijke betrekking met de moeder is immers niet vervallen.
Voorbeeld 3
C is in 1999 geboren in Venezuela als dochter van een Venezolaanse vrouw. In 2000 is C erkend door
een Nederlander, waardoor zij het Nederlanderschap verkreeg op grond van het toen geldende artikel
4 RWN. Sindsdien is C van Nederlandse en Venezolaanse nationaliteit. Het Nederlanderschap ontleent
zij uitsluitend aan het toen geldende artikel 4 RWN. In 2001 verkrijgt de moeder van C het
Nederlanderschap door naturalisatie. Na het overlijden van de Nederlandse moeder wordt bij
beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van 7 april 2004 de erkenning van C vernietigd. Tegen de
uitspraak wordt geen hoger beroep ingesteld.
In principe zou dit voor de minderjarige C verlies van het Nederlanderschap meebrengen, en wel met
ingang van 8 juli 2004. Echter, in dit geval treedt geen verlies in, omdat de andere ouder ten tijde van
haar overlijden Nederlander was.
Voorbeeld 4
D ontleent bij haar geboorte in 2006 de Dominicaanse nationaliteit aan haar ongehuwde moeder. Op 11
maart 2012 wordt zij erkend door een Nederlandse man. Zij verkrijgt daardoor het Nederlanderschap
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op grond van artikel 4 lid 2 RWN en behoudt de Dominicaanse nationaliteit. Haar moeder vestigt zich
kort daarna met D in Nederland en dient op 20 oktober 2017, na vijf jaar toelating en hoofdverblijf, een

verzoek om naturalisatie in. In april 2018 wordt aan haar het Nederlanderschap verleend. De
Nederlandse man verzoekt de rechtbank in mei 2018 zijn erkenning van D te vernietigen. De rechtbank
gaat daartoe over bij beschikking van 30 september 2018. Daartegen wordt geen hoger beroep
ingesteld, zodat de beschikking op 31 december 2018 in kracht van gewijsde gaat. Hoewel uit artikel
1:206 lid 1 BW volgt dat de erkenning wordt geacht nimmer rechts gevolg te hebben gehad, verliest D
het Nederlanderschap niet omdat haar moeder op 31 december 2018 Nederlander was. Dat de moeder
op 11 maart 2012 nog geen Nederlander was, is niet van belang.
D
Model 1.30 HRWN-CM is gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 1.
E
Model 2.3 HRWN-CM is gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 2.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2021.
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant
van Sint Maarten worden geplaatst.

De tweeentwintigste maart 2021
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
J.W.H.M. Beaujean
wnd. directeur-generaal Migratie

Uitgegeven de achtentwintigste juli 2021
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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TOELICHTING
A
Bij de verzending door de IND van beslissingen tot afwijzing, tot buitenbehandelingstelling of tot
aanhouding van naturalisatieverzoeken wordt in de praktijk, net als bij de verzending van alle soorten
beslissingen op asiel- en reguliere aanvragen, gebruik gemaakt van de normale post door middel van
het INDiGO verzendhuis. Het woord ´aangetekende´ is daarom geschrapt.
B
Bij intrekking van het Nederlanderschap op grond van artikel 14 lid 1 RWN wordt beoordeeld of eventuele
kinderen hierdoor ook het Nederlanderschap verliezen. De handleiding specificeert op dit moment dat
deze beoordeling plaatsvindt voor kinderen die het Nederlanderschap van rechtswege hebben verkregen
door geboorte. Dit is echter van overeenkomstige toepassing op kinderen die het Nederlanderschap van
rechtswege hebben verkregen door erkenning of wettiging.
C
In de praktijk bestaat onduidelijkheid over de vraag hoe de woorden “op het tijdstip van het vervallen
van die betrekking” in art 14 lid 6 RWN zich verhouden tot het tijdstip waarop van belang is of de moeder
Nederlander is. Gaat het om het moment waarop met terugwerkende kracht de familierechtelijke
betrekking wordt geacht nooit te hebben bestaan of het moment waarop de beschikking tot vernietiging
van de erkenning in kracht van gewijsde gaat? Hoewel dat uit voorbeeld 1 (betreft ontkenning
vaderschap) kan worden afgeleid, kan elke onduidelijkheid hierover (ook t.a.v. de vernietiging van een
erkenning) met bovenstaand voorbeeld worden weggenomen.
D
In model 1.30 HRWN-CM staat nog Justitiële Documentatiedienst. Dit moet Justitiële Informatiedienst
zijn. Middels dit WBN-CM is het modelformulier hierop aangepast.
E
In de toelichting bij artikel 9, lid 1 aanhef en onder a, RWN, paragraaf 4 is onder meer opgenomen dat
een aanvraag wordt afgewezen als de aanvrager een bijkomende straf zoals bedoeld in artikel 1:11,
eerste lid, onder b, van de Strafwet van Curaçao en de Strafwet van Sint Maarten opgelegd heeft
gekregen en/of heeft uitgevoerd.
In formulier 2.3 HRWN-CM wordt limitatief opgesomd onder welke omstandigheden iemand niet in
aanmerking komt voor verlening of verkrijging van het Nederlanderschap. De bijkomende straffen zoals
bedoeld in artikel 1:11, eerste lid, onder b, van de Strafwet van Curaçao en de Strafwet van Sint Maarten
is niet opgenomen in deze limitatieve opsomming. Middels dit WBN-CM is model 2.3 HRWN-CM hierop
aangepast.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
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Model 1.30 HRWN-CM:
Verzoek tot verstrekken van justitiële gegevens

Adressering:

Justitiële Informatiedienst
(adres)

Betreft:

verzoek tot verstrekken van justitiële gegevens

Hiermede verzoek ik u mij, onder terugzending van deze brief, ten aanzien van:
(geslachts)na(a)m(en )
:………………………………………………………………
voorna(a)m(en)
.………………………………………………………………
geboortedatum
:………………………………………………………………
geboorteplaats en geboorteland: ………………………………………………………………
nationaliteit(en)
:.………………………………………………………………
adres
:………………………………………………………………
postcode en woonplaats
:………………………………………………………………
over wie ik moet beslissen tot verkrijging van de Nederlandse nationaliteit, te doen toekomen:
de strafregistergegevens; en
de justitiële gegevens

Hoogachtend,
de Gouverneur,
namens deze,

……………………………………………

(plaats) (datum)

……………………………………………

(handtekening)

……………………………………………

(dienststempel)
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Model 2.3 HRWN-CM: Verklaring verblijf en gedrag
(invullen (mede)verzoekers 16 jaar en ouder)

(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 vijf 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 bijkomende straf zoals bedoeld in artikel 1:11, eerste lid, onder b, van de Strafwet van Curaçao
en de Strafwet van Sint Maarten opgelegd heb gekregen en/of is uitgevoerd;
- een strafbeschikking van Naf. 1000,- of meer opgelegd heb gekregen en/of door mij is betaald;
- 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;
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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;

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)
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Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van de 21e juni 2021
nummer WBN-CM 2021/2, 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 JUSTITIE EN VEILIGHEID,

Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies
Nederlanderschap, de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap;
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 1/14-1 Toelichting ad artikel 14, eerste lid, HRWN komt te luiden:
Paragraaf 1. Intrekkingsmogelijkheid bij fraude beperkt tot 12 jaar na uitvaardigen
Koninklijk Besluit
Vóór de herziening van de RWN was het niet mogelijk om in geval van fraude over te gaan tot intrekking
van het Nederlanderschap. Echter, sinds de inwerkingtreding van de herziene RWN, dus vanaf 1 april
2003, kan Onze Minister in geval van fraude overgaan tot intrekking van het Nederlanderschap.
Tot 1 april 2015 werd de terugwerkende kracht van de intrekking beperkt door artikel II RRWN. Op
grond van dit artikel werkte intrekking van het Nederlanderschap nooit verder terug dan de datum van
inwerkingtreding van de herziene RWN (1 april 2003). Hierdoor had het intrekkingsbesluit geen
rechtsgevolg ten aanzien van de periode vóór de inwerkingtreding van de Rijkswetten van 21 december
2000 en 18 april 2002 tot wijziging van de RWN. Met andere woorden, na intrekking van het
Nederlanderschap werd betrokkene geacht wél in het bezit te zijn geweest van de Nederlandse
nationaliteit, maar vanaf het moment van inwerkingtreding van de wijzigingswetten van 2000 en 2002
niet meer in het bezit te zijn geweest van de Nederlandse nationaliteit.
Ingevolge artikel II, tweede lid, RRWN heeft een persoon van wie het Nederlanderschap is ingetrokken
geen aanspraak op de rechten die de RWN in het algemeen verbindt aan de status van oud-Nederlander.
Hij kan dan ook geen optie uitbrengen op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, RWN en
ook niet in aanmerking komen voor een versnelde naturalisatie als bedoeld in artikel 8, tweede lid, RWN,
eerste zinsdeel (“verzoeker die te eniger tijd het Nederlanderschap (...) heeft bezeten”).
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N.B. In geval van fraude gepleegd bij het uitbrengen van een optieverklaring vóór de inwerkingtreding
van de herziene RWN, dus vóór 1 april 2003, is intrekking van het Nederlanderschap niet mogelijk. Een
optie die werd uitgebracht vóór de herziening van de RWN was een eenzijdige rechtshandeling. Indien
achteraf wordt geconstateerd dat bij het uitbrengen van de optie niet aan alle wettelijke voorwaarden
werd voldaan, moet worden geconcludeerd dat aan de optie geen rechtsgevolg is verbonden, waardoor
de betrokkene geacht moet worden nimmer het Nederlanderschap door die optie te hebben verkregen.
Intrekking van het Nederlanderschap is in dat geval dus niet aan de orde.
Voorbeeld
A heeft in 1997 ingevolge artikel 6, eerste lid, aanhef en onder a, RWN geopteerd voor het
Nederlanderschap. Eerst in 2021 komt aan het licht dat bij de optie niet aan alle voorwaarden is voldaan
en dat A bij het afleggen van de optieverklaring heeft gefraudeerd. Zou dat destijds bekend zijn geweest,
dan zou de administratie aan de optieverklaring geen rechtsgevolg hebben toegekend. In het hier
geschetste geval is geen sprake van intrekking van verkregen Nederlanderschap. De optieverklaring is
afgelegd vóór 1 april 2003 en toentertijd werd het Nederlanderschap niet verkregen door een
schriftelijke bevestiging van de autoriteit die de optieverklaring in ontvangst nam, maar door slechts
het simpele afleggen van de optieverklaring, mits daarbij was voldaan aan alle optievoorwaarden.
Welnu, aangezien in het onderhavige geval is geconstateerd dat niet aan alle voorwaarden is voldaan,
zal achteraf bezien moeten worden geconcludeerd dat aan de optie geen rechtsgevolg is verbonden. A
moet dan ook geacht worden niet het Nederlanderschap door de optie te hebben verkregen. Intrekking
van het Nederlanderschap is hier niet aan de orde.
B
Paragraaf 2.3/14-1 toelichting ad artikel 14, eerste lid, HRWN.3 komt te luiden:
Paragraaf 2.3. Belangenafweging
In de afweging om tot intrekking over te gaan, zal worden meegewogen:
– de aard en de ernst van het bedrog, de valse verklaring of de verzwijging;
– de eventuele staatloosheid na intrekking;
– de tijdsduur die sinds de verkrijging of verlening is verlopen;
– overige relevante factoren (vergelijk artikel 68 BVVN).
In het kader van ‘overige relevante factoren’ kan onder meer worden gedacht aan eventuele bijzondere
omstandigheden en aan de termijn waarbinnen de betrokkene het Nederlanderschap alsnog kan
verkrijgen. Blijkt bij de afweging van de belangen een intrekking niet opportuun of disproportioneel,
dan wordt niet ingetrokken.3 Onder de omstandigheden dat betrokkene woonachtig is binnen het
Koninkrijk en hetzij door optie, hetzij door naturalisatie, onmiddellijk in aanmerking zou kunnen komen
voor verkrijging of verlening van het Nederlanderschap, is in zijn algemeenheid een intrekking niet
opportuun.
Voorbeeld
A is genaturaliseerd op 15 april 2003. Mei 2003 wordt A in België veroordeeld wegens het plegen van
een gewapende overval in 1999. A gaat in hoger beroep van de veroordeling. A wist bij de indiening
van zijn verzoek om naturalisatie dat de strafzaak tegen hem aanhangig was.

3

) Zie TK 1998-1999, 25 891, nr. 5, p. 23-24.
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Wegens verzwijging tijdens de naturalisatieprocedure van het feit dat er een strafzaak tegen hem loopt,
zou het Nederlanderschap kunnen worden ingetrokken. Augustus 2004 wordt de voornemenprocedure
gestart. Tijdens de voornemenprocedure tot intrekking voert A aan dat hij onschuldig is en stelt tevens
dat van intrekken moet worden afgezien tot er een onherroepelijk strafvonnis is (er is nog niet beslist
op het hoger beroep). Verder moet in de belangenafweging worden meegewogen dat hij, nu hij de
Belgische nationaliteit kwijt is door naturalisatie tot Nederlander, na intrekking van het
Nederlanderschap staatloos zal zijn.
In de belangenafweging komen de volgende zaken aan de orde:
1.
de aard en de ernst van het bedrog, de valse verklaring of de verzwijging;
2.
de eventuele staatloosheid na intrekking;
3.
de tijdsduur die sinds de verkrijging of verlening is verlopen;
4.
overige relevante factoren (vergelijk artikel 68 BVVN).
Ad 1
Voor de belangenafweging geldt dat A is genaturaliseerd, terwijl, naar later blijkt, sprake is van ernstige
vermoedens dat A gevaar oplevert voor de openbare orde, hetgeen een grond tot weigering voor
naturalisatie is. A heeft bij zijn naturalisatie verzwegen dat hij op dat moment strafrechtelijk werd
vervolgd en heeft de zogenaamde waarheidsverklaring niet juist ingevuld (de aard van de verzwijging).
A heeft een voor naturalisatie relevant feit verzwegen, dat zou hebben geleid tot weigering van zijn
verzoek om naturalisatie (de ernst van de verzwijging). Een eventuele intrekking is dan niet, ten
opzichte van de aard en de ernst van de verzwijging, disproportioneel.
Ad 2
Het feit dat A staatloos zou worden, is toegestaan als het gaat om een intrekking op grond van artikel
14, eerste lid, RWN en moet worden geacht te komen voor het risico van A. Gezien de aard en de ernst
van de verzwijging moet het belang van de staat om in te trekken groter worden geacht dan het belang
van A om niet staatloos te worden.
Ad 3
Verder geldt dat de voornemenprocedure is gestart op een moment dat A nog maar kort in het bezit
van de Nederlandse nationaliteit is. Bij een relatief korte periode na de verkrijging van het
Nederlanderschap bestaat minder reden om af te zien van intrekking dan bij een langere periode.
Ad 4
Bij de overig te wegen relevante factoren geldt dat voor de intrekking niet hoeft te worden gewacht tot
er een onherroepelijk strafvonnis is, omdat reeds een openstaande strafzaak voldoende grond is om
een verzoek tot naturalisatie af te wijzen. In de belangenafweging moet nog worden gekeken naar het
eventueel niet-opportuun zijn van de intrekking (dit betreft de vraag binnen welke termijn A, na
intrekking, weer Nederlander zou kunnen worden).
De slotsom in dit voorbeeld is dat na afweging van alle bovengenoemde aspecten de belangenafweging
er toe leidt dat het belang van de staat tot intrekking in casu groter is dan het belang van A om
Nederlander te blijven.
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C
Paragraaf 3/14-6 toelichting ad artikel 14, zesde lid, HRWN wordt toegevoegd en komt te luiden:
Paragraaf 3 Evenredigheidstoets bij verlies van Unieburgerschap na van rechtswege verlies
van de Nederlandse nationaliteit
Een minderjarige raakt met het verlies van de Nederlandse nationaliteit ook het Unieburgerschap kwijt,
tenzij hij ook een andere EU-nationaliteit bezit. Hij kan bij verlies van het Unieburgerschap verzoeken
om toetsing aan het unierechtelijk evenredigheidsbeginsel.
Er vindt een evenredigheidstoets plaats op de individuele situatie van de (toen) minderjarige aan de
hand van de feiten en omstandigheden op de datum waarop het verlies van rechtswege is ingetreden.
Voor de beoordeling en de procedure van deze unierechtelijke evenredigheidstoets wordt verwezen naar
de toelichting op artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a, RWN, paragraaf 1.4.

D
Paragraaf 2/15-1-a Toelichting ad artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a, HRWN wordt toegevoegd en
komt te luiden:
Paragraaf 2 Rijkswet inperking gevolgen Brexit (terugtreden Verenigd Koninkrijk uit de EU)
Op 5 oktober 2020 is de Rijkswet van 11 september 2020, houdende regels inzake het creëren van
tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap gepubliceerd (Rijkswet inperking
gevolgen Brexit; Stb. 369). Deze Rijkswet bevat tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het
Nederlanderschap voor Nederlanders, die de Britse nationaliteit verkrijgen.
Na de publicatie in het Staatsblad op 5 oktober 2020 is deze Rijkswet vooralsnog niet in werking
getreden (zie artikel 4, eerste lid Rijkswet). De Rijkswet inperking gevolgen Brexit kan slechts worden
ingetrokken door een andere Rijkswet. Het toepassen van artikel 4, tweede lid Rijkswet, dat gaat over
het vervallen van de Rijkswet, is alleen mogelijk als eerder artikel 4, eerste lid Rijkswet heeft plaats
gehad.
Dit betekent dat een Nederlander, die de Britse nationaliteit heeft aangevraagd en verkregen, het
Nederlanderschap verliest, tenzij een van de situaties in paragraaf 1.2 bij de toelichting op artikel 15,
eerste lid, aanhef en onder a RWN van toepassing is of één van de uitzonderingen van artikel 15, tweede
lid, RWN.
E
Paragraaf 1.5/15-1-c Toelichting ad artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, HRWN komt te luiden:
Paragraaf 1.5. Evenredigheidstoets op verlies van Unieburgerschap na van rechtswege
verlies van de Nederlandse nationaliteit
Een meerderjarige raakt met het verlies van de Nederlandse nationaliteit ook het Unieburgerschap kwijt,
tenzij hij ook een andere EU-nationaliteit bezit. Hij kan dan verzoeken om toetsing aan het unierechtelijk
evenredigheidsbeginsel.
Voor de beoordeling en de procedure van deze evenredigheidstoets wordt verwezen naar hetgeen is
vermeld bij de toelichting op artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a, RWN, paragraaf 1.4.
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Een evenredigheidstoets kan ook plaatsvinden na het verlies van de Nederlandse nationaliteit en van
het Unieburgerschap op grond van artikel 15, aanhef en onder c (oud) RWN, indien het verlies
plaatsvond op of na 1 januari 1995.
F
16-1-a Toelichting ad artikel 16, eerste lid aanhef en onder a, HRWN komt te luiden:
Het Nederlanderschap gaat voor een minderjarige verloren door gerechtelijke vaststelling
van het ouderschap, erkenning, wettiging of adoptie door een vreemdeling, indien hij diens
nationaliteit daardoor verkrijgt, of deze reeds bezit.
Paragraaf 1 Algemeen
Een minderjarige verliest de Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en
onder a RWN door gerechtelijke vaststelling van het ouderschap, erkenning, wettiging of adoptie door
een vreemdeling, als de minderjarige daardoor de niet-Nederlandse nationaliteit van deze vreemdeling
verkrijgt.
De Nederlandse nationaliteit gaat voor een minderjarige eveneens verloren door gerechtelijke
vaststelling van het ouderschap, erkenning, wettiging of adoptie door een vreemdeling, als de
minderjarige deze niet-Nederlandse nationaliteit reeds bezat. Veelal zal overigens geen verlies van het
Nederlanderschap intreden, omdat de andere ouder van Nederlandse nationaliteit is (zie artikel 16,
tweede lid, aanhef en onder a, RWN).
Ook de andere gronden van artikel 16, tweede lid, RWN kunnen reden zijn, dat het Nederlanderschap
niet verloren gaat.
Voorbeeld 1
Het minderjarige Nederlandse kind A, geboren in Nederland, heeft de Nederlandse vrouw B tot moeder
en wordt erkend door de Turkse man C. Als gevolg van die erkenning is A van Turkse nationaliteit. Het
Nederlanderschap ontleent A uitsluitend aan artikel 3, eerste lid, RWN.
Verlies van het Nederlanderschap zou voor A intreden op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en
onder a, RWN. In dit geval verliest de minderjarige de Nederlandse nationaliteit echter niet, omdat een
ouder, namelijk de moeder van A, het Nederlanderschap bezit.
Voor A geldt wel, dat hij tijdens zijn minderjarigheid het Nederlanderschap alleen maar kan behouden
zolang zijn moeder het Nederlanderschap bezit (tenzij hij tevens behoort tot een van de andere
categorieën, genoemd in artikel 16, tweede lid, RWN). Zodra de moeder het Nederlanderschap verliest
– bijvoorbeeld als gevolg van vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit – verliest ook A zijn
Nederlanderschap, mits hij nog minderjarig is.
A zou zijn Nederlanderschap door voormelde erkenning evenmin verliezen als:
● na de erkenning en tijdens de minderjarigheid van A, zijn Nederlandse moeder zou overlijden
(artikel 16, tweede lid, aanhef en onder b, RWN); óf
● zijn moeder vóór het tijdstip van de erkenning reeds zou zijn overleden en zij bij haar overlijden
het Nederlanderschap bezat (artikel 16, tweede lid, aanhef en onder c, RWN); óf
● hij het Nederlanderschap (tevens) zou ontlenen aan artikel 3, derde lid, RWN of aan artikel 2,
aanhef en onder a, WNI (artikel 16, tweede lid, aanhef en onder d, RWN); óf
● hij zou zijn geboren in Turkije en daar ten tijde van de verkrijging van de Turkse nationaliteit
zijn hoofdverblijf zou hebben (artikel 16, tweede lid, aanhef en onder e, RWN); óf
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hij gedurende zijn minderjarigheid een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren in
Turkije zijn hoofdverblijf zou hebben of zou hebben gehad (artikel 16, tweede lid, aanhef en
onder f, RWN).

Voorbeeld 2
Uit een ongehuwde Turkse vrouw is in 2004 kind F geboren in Amsterdam. F, die de Turkse nationaliteit
bezit, is tevens van Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 3, derde lid, RWN.
De minderjarige F wordt rechtsgeldig erkend door de Turkse man M. F bezit op het moment van de
erkenning al de Turkse nationaliteit, zodat artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a, RWN op hem van
toepassing is. F verliest evenwel niet zijn Nederlanderschap. Het verlies wordt verhinderd door artikel
16, tweede lid, aanhef en onder d, RWN.
Paragraaf 2 Evenredigheidstoets op verlies van Unieburgerschap na van rechtswege verlies van de
Nederlandse nationaliteit
Een minderjarige raakt met het verlies van de Nederlandse nationaliteit ook het Unieburgerschap kwijt,
tenzij hij ook een andere EU-nationaliteit bezit. Hij kan verzoeken om toetsing aan het unierechtelijk
evenredigheidsbeginsel.
Voor de beoordeling en de procedure van deze evenredigheidstoets wordt verwezen naar hetgeen is
vermeld bij de toelichting op artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a RWN, paragraaf 1.4.
Er vindt een evenredigheidstoets plaats op de individuele situatie van de (toen) minderjarige aan de
hand van de feiten en omstandigheden op de datum waarop het verlies van rechtswege is ingetreden.
G
16-1-c Toelichting ad artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c, HRWN komt te luiden:
Het Nederlanderschap gaat voor een minderjarige verloren indien zijn vader of moeder
vrijwillig een andere nationaliteit verkrijgt en hij in deze verkrijging deelt of deze
nationaliteit reeds bezit.
Paragraaf 1 Algemeen
Een minderjarige verliest de Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en
onder c, als de vader of moeder het Nederlanderschap verliest op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef
en onder a, RWN.
De minderjarige verliest de Nederlandse nationaliteit in de situatie dat hij:

heeft gedeeld in de vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit door de ouder; of

de andere nationaliteit (die zijn ouder vrijwillig heeft verkregen) reeds bezat en dus niet gedeeld
heeft in die vrijwillige verkrijging van de andere nationaliteit.
Ook hier geldt dat geen verlies van het Nederlanderschap zal intreden, als het kind behoort tot een van
de categorieën van artikel 16, tweede lid, RWN.
Voorbeeld
Een Nederlands echtpaar emigreert naar Australië, waar kind A wordt geboren. A verkrijgt bij geboorte
het Nederlanderschap, maar daarnaast ook de Australische nationaliteit door geboorte op het
grondgebied van Australië.
Zes jaren na de geboorte van A verkrijgen de ouders door naturalisatie de Australische nationaliteit en
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zij verliezen beiden de Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a,
RWN. A deelt daar niet in, omdat hij al Australiër is. Desondanks verliest hij het Nederlanderschap,
aangezien hij reeds de nationaliteit bezit die zijn ouders op hun verzoek hebben verkregen.
De uitzonderingen, genoemd in artikel 16, tweede lid, RWN zijn op A niet van toepassing.
Er is in dit geval namelijk geen sprake van verkrijging van een nationaliteit door A, als bedoeld in artikel
16, tweede lid, aanhef en onder e of f, RWN. A heeft immers de Australische nationaliteit al verkregen
bij geboorte.
Paragraaf 2 Evenredigheidstoets op verlies van Unieburgerschap na van rechtswege verlies van de
Nederlandse nationaliteit
Een minderjarige raakt met het verlies van de Nederlandse nationaliteit ook het Unieburgerschap kwijt,
tenzij hij ook een andere EU-nationaliteit bezit. Hij kan dan verzoeken om toetsing aan het
unierechtelijke evenredigheidsbeginsel.
Voor de beoordeling en de procedure van deze evenredigheidstoets wordt verwezen naar hetgeen is
vermeld bij de toelichting op artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a, RWN, in paragraaf 1.4.
Er vindt een evenredigheidstoets plaats op de individuele situatie van de (toen) minderjarige aan de
hand van de feiten en omstandigheden op de datum waarop het verlies van rechtswege is ingetreden.
H
Paragraad 2/16-1-d Toelichting ad artikel 16, eerste lid, aanhef en onder d, HRWN wordt toegevoegd
en komt te luiden:
Paragraaf 2. Evenredigheidstoets op verlies van Unierechten na van rechtswege verlies van
de Nederlandse nationaliteit
Ook een minderjarige die het Unieburgerschap is verloren vanwege het automatisch verlies van de
Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 16, eerste lid aanhef en onder d RWN, kan verzoeken om
toetsing aan het evenredigheidsbeginsel uit het oogpunt van het Unierecht. Verlies van de Nederlandse
nationaliteit op deze grond vindt plaats als de vader of moeder het Nederlanderschap verliest op grond
van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder b, c of d, RWN of op grond van artikel 15A RWN.
Voor de beoordeling en de procedure van de evenredigheidstoets op het verlies van Unierechten wordt
verwezen naar hetgeen is vermeld in paragraaf 1.4 bij de toelichting op artikel 15, eerste lid, aanhef en
onder a RWN.
Een evenredigheidstoets op het verlies van het Unieburgerschap kan ook worden uitgevoerd, na het
verlies van de Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c RWN
(oud), als de ouders het Nederlanderschap zijn verloren op grond van artikel 15, aanhef en onder c RWN
(oud).
Er vindt een evenredigheidstoets plaats op de individuele en persoonlijke situatie van de (toen)
minderjarige aan de hand van de feiten en omstandigheden op de datum waarop het verlies van
rechtswege is ingetreden.
I
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16-1-e. Toelichting ad artikel 16, eerste lid, aanhef en onder e, RWN komt te luiden:
Het Nederlanderschap gaat voor een minderjarige verloren indien hij zelfstandig dezelfde
nationaliteit verkrijgt als zijn vader of moeder.
Paragraaf 1 Algemeen
Van verlies op grond van deze bepaling is alleen sprake indien de vreemde nationaliteitswetgeving de
mogelijkheid kent dat een (Nederlandse) minderjarige zelfstandig die vreemde nationaliteit kan
verkrijgen én de minderjarige door middel van deze zelfstandige verkrijgingsgrond de vreemde
nationaliteit heeft verkregen. Om tot verlies van het Nederlanderschap te kunnen leiden, moet het gaan
om een nationaliteit die zijn vader of moeder ook heeft.
Aan de verkrijging moet vrijwilligheid ten grondslag liggen. Zou een minderjarige – bijvoorbeeld als
gevolg van gewijzigde wetgeving in een bepaald land – van rechtswege de nationaliteit van dat land
verkrijgen, terwijl dat bovendien de nationaliteit van zijn vader of moeder is, dan zal dat voor de
betreffende minderjarige geen verlies van het Nederlanderschap tot gevolg hebben, omdat het element
vrijwilligheid ten aanzien van de verkregen nationaliteit ontbreekt. De nationaliteit van de vader of
moeder dient aldus vrijwillig te zijn verkregen, hetzij op eigen verzoek, hetzij als gevolg van een namens
de minderjarige gepleegde rechtshandeling door zijn wettelijk vertegenwoordiger(s).
Behoort de minderjarige tot een van de categorieën, genoemd in artikel 16, tweede lid, RWN, dan treedt
geen verlies van het Nederlanderschap in. Artikel 16, eerste lid, aanhef en onder e, RWN voorziet ten
dele ook in het verlies van de nationaliteit als bedoeld in artikel 1, tweede lid, Verdrag van Straatsburg
(zie ook de toelichting bij artikel 16A RWN).
Voorbeeld
A is in Nederland geboren uit het huwelijk van de Nederlandse man B en de in Frankrijk geboren Britse
vrouw C. A verkrijgt bij zijn geboorte het Nederlanderschap uitsluitend op grond van artikel 3, eerste
lid, RWN. Het Brits burgerschap verkrijgt hij niet bij zijn geboorte, aangezien zijn moeder Brits burger
door afstamming is.
Enkele maanden na zijn geboorte wordt A op verzoek van zijn ouders geregistreerd tot Brits burger.
Ten aanzien van hem moet dus worden gesteld dat hij zelfstandig dezelfde nationaliteit verkregen heeft
als zijn moeder, hetgeen ingevolge artikel 16, eerste lid, aanhef en onder e, RWN zou moeten leiden tot
verlies van zijn Nederlanderschap.
Echter, in dit geval wordt verlies van het Nederlanderschap voorkomen door artikel 16, tweede lid,
aanhef en onder g, RWN. De vader van A is Nederlander.
Een eventueel toekomstig verlies van het Nederlanderschap door B leidt voor A niet tot verlies van het
Nederlanderschap. Artikel 16, tweede lid, aanhef en onder g, RWN is, wat dat betreft, anders
geredigeerd dan artikel 16, tweede lid, aanhef en onder a, RWN.
Paragraaf 2 Evenredigheidstoets op verlies van Unieburgerschap na van rechtswege verlies
van de Nederlandse nationaliteit
Een minderjarige raakt met het verlies van de Nederlandse nationaliteit ook zijn Unieburgerschap kwijt,
tenzij hij ook een andere EU-nationaliteit bezit. Hij kan dan verzoeken om toetsing aan het
unierechtelijke evenredigheidsbeginsel.
Voor de beoordeling en de procedure van deze evenredigheidstoets wordt verwezen naar hetgeen is
vermeld bij de toelichting op artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a, RWN, paragraaf 1.4.
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Er vindt een evenredigheidstoets plaats op de individuele situatie van de (toen) minderjarige aan de
hand van de feiten en omstandigheden op de datum waarop het verlies van rechtswege is ingetreden.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2021.
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant
van Sint Maarten worden geplaatst.

De eenentwintigste juni 2021
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
J.W.H.M. Beaujean
wnd. directeur-generaal Migratie

Uitgegeven de tweede augustus 2021
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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TOELICHTING
ARTIKELSGEWIJS
A
Voor de inwerkingtreding van de huidige RWN uit 2003 was intrekking met terugwerkende kracht bij
fraude niet mogelijk. Tot 2015 was het dus mogelijk dat er sprake was van Nederlanderschap voor 2003
en intrekking van het Nederlanderschap vanaf 2003. Deze situatie werd begrensd door de
verjaringstermijn van 12 jaar. Echter, het ontbreken van terugwerkende kracht van de wetswijziging uit
2003 is nu niet meer relevant, omdat de wet inmiddels ouder is dan de verjaringstermijn (12 jaar). Dit
betekent dat deze situatie zich niet meer voor kan doen. Daarom is in de hoofdregel voor intrekking bij
fraude deze passage niet meer opgenomen.
Er is een passage gehandhaafd waarin de situatie tot 1 april 2015 wordt beschreven. Hiermee wordt de
historie van de regeling geadresseerd. Dit zorgt ervoor dat ambtenaren van de gemeente(n) die recent
in dienst zijn getreden besluiten van voor die tijd kunnen doorgronden. Hierin zijn enkel redactionele
wijzigingen doorgevoerd ter bevordering van de leesbaarheid en om de afbakening van tijd van deze
regelgeving weer te geven.
Paragraaf 1 van de toelichting op artikel 14, eerste lid, RWN is hierop aangepast.
B
De verwijzing naar het BVVN in de toelichting op artikel 14, eerste lid, RWN paragraaf 2.3 is
geactualiseerd, omdat het eerste lid van het BVVN niet (meer) bestaat.
C, E, F, G, H, I
In de toelichtingen op artikel 14, zesde lid RWN, artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c RWN, artikel
16, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, RWN, is een verwijzing gemaakt naar paragraaf 1.4 in de
toelichting op artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a, RWN over de evenredigheidstoets. De
beleidsregels over de evenredigheidstoets zijn in paragraaf 1.4 in de toelichting op artikel 15, eerste lid,
aanhef en onder a, RWN opgenomen naar aanleiding van de uitspraken van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:423) en van 20
mei 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1270).
Met de verwijzing naar de tekst van paragraaf 1.4 in de toelichting op artikel 15, eerste lid, aanhef en
onder a, RWN, is de oorspronkelijke tekst over de evenredigheidstoets in paragraaf 1.5 in de toelichting
op artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c RWN, doorgehaald.
Met het toevoegen van de informatie over de evenredigheidstoets is er ook voor gekozen om de
toelichting op artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a, c en e, RWN onder te verdelen in twee paragrafen.
Daarnaast zijn in de toelichtingen op artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a en c, RWN enkele
redactionele wijzigingen doorgevoerd. Deze redactionele wijzigingen zijn bedoeld om de tekst duidelijker
te maken. Met deze wijzigingen is geen beleidswijziging beoogd.
D
Op 11 september 2020 is de Rijkswet van 11 september 2020 gepubliceerd (Rijkswet inperking gevolgen
Brexit; Stb. 369). Hierin zijn regels opgenomen over het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de
Rijkswet op het Nederlanderschap voor Nederlanders, die vanwege de Brexit de Britse nationaliteit
verkrijgen.
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Nu de Rijkswet inperking gevolgen Brexit weliswaar is gepubliceerd, maar nog niet in werking is
getreden, betekent dat, dat een Nederlander, die de Britse nationaliteit verkrijgt, van rechtswege het
Nederlanderschap verliest, tenzij een van de situaties in paragraaf 1.2 bij de toelichting op artikel 15,
eerste lid, aanhef en onder a RWN van toepassing is of één van de uitzonderingen van artikel 15, tweede
lid, RWN.
Paragraaf 2 is daarom toegevoegd aan de toelichting op artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a, RWN.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
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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
Nummer
Afkondigingsblad

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen
Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

Hyperlink voor
wetgeving

65

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2021, no. 30

Regulation of the Minister of
Tourism, Economic Affairs, Traffic
and Telecommunication of July 27,
2021
to
determine
the
maximum
wholesale price and maximum retail
prices for petroleum products
(Regulation
maximum
prices
petroleum products)

27 juli 2021

28 juli 2021

AB 2021, no. 31

Regeling van de Minister van
Volksgezondheid,
Sociale
Ontwikkeling en Arbeid van 28 juli
2021, houdende wijziging van de
Tijdelijke
regeling
payroll
ondersteuning 2021, ten einde de
uitvoering
van
het
payroll
ondersteuningsprogramma
te

28 juli 2021

30 juli 2021 en
werkt terug tot en
met 1 maart 2021.
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verlengen met de maanden maart
en april 2021 (Regeling payroll
ondersteuning voor de maanden
maart en april 2021)
AB 2021, no. 32

Besluit van de 1e augustus 2021 tot
afkondiging van de Regeling van de
Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties van 18
juli 2021, nr. 2021-0000374855,
houdende de wijziging van de
Paspoortuitvoeringsregeling
Nederland
2001,
de
Paspoortuitvoeringsregeling
Buitenland
2001,
de
Paspoortuitvoeringsregeling
Caribische
landen
en
de
Paspoortuitvoeringsregeling
Koninklijke Marechaussee 2001 in
verband met de uitvoering van
Verordening (EU) 2019/1157 van
het Europees Parlement en de Raad
van 20 juni 2019 betreffende de
versterking van de beveiliging van
identiteitskaarten van burgers van
de Unie en van verblijfsdocumenten
afgegeven aan burgers van de Unie
en hun familieleden die hun recht
van vrij verkeer uitoefenen (PbEU
2019, L 188) en enkele technische
verbeteringen

18 juli 2021

Deze regeling treedt
in
werking
met
ingang
van
2
augustus 2021 en
werkt ten aanzien
van de artikelen I,
onderdelen A, C, D
en F, II, onderdelen
A, B, D tot en met F,
III en IV terug tot
en met 1 januari
2021.

AB 2021, no. 33
Verbeterblad
behorende bij AB
2021, no. 32

Besluit van de 1e augustus 2021 tot
afkondiging van de Besluit van de
14e juli 2021, houdende wijziging
van het Besluit paspoortgelden en
het Paspoortbesluit in verband met
de uitvoering van Verordening (EU)
2019/1157
van
het
Europees
Parlement en de Raad van 20 juni
2019 betreffende de versterking van
de beveiliging van identiteitskaarten
van burgers van de Unie en van
verblijfsdocumenten afgegeven aan
burgers van de Unie en hun
familieleden die hun recht van vrij
verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L
188)

21 juli 2021

Deze regeling treedt
in
werking
met
ingang
van
2
augustus 2021 en
werkt ten aanzien
van de artikelen I,
onderdelen A, C, D
en F, II, onderdelen
A, B, D tot en met F,
III en IV terug tot
en met 1 januari
2021.
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3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

AB 2021, no. 7

Tijdelijke Landsverordening, van de 16e maart 2021 tot het
verminderen van de vakantie-uitkeringen en het recht op
vakantie uren, het niet toekennen van verhogingen van de
bezoldiging en het verlagen van de vergoeding voor
overwerk voor overheidsdienaren naar aanleiding van de
Nederlandse voorwaarden verbonden aan de tweede
tranche liquiditeitssteun ter bestrijding van de gevolgen
van de Covid-19 pandemie (Tijdelijke Landsverordening
Covid-19 bezuinigingen arbeidsvoorwaarden
overheidsdienaren)
Tijdelijke Landsverordening van de 16e maart 2021
houdende de vaststelling van regels inzake het
bezoldigingsmaximum
en
de
aanpassing
van
de
arbeidsvoorwaarden bij (semi) publieke sector entiteiten
(Tijdelijke Landsverordening normering topinkomens en
aanpassing arbeidsvoorwaarden bij (semi) publieke sector
entiteiten)

16 maart 2021

Tijdelijke Landsverordening, van de 16e maart 2021 tot
wijziging van de Landsverordening bezoldiging politieke
gezagdragers,
de
Vergoedingsregeling
reisen
verblijfskosten Ministerraad en de Vergoedingsregeling reisen verblijfskosten Statenleden (Tijdelijke Landsverordening
aanpassing arbeidsvoorwaarden politieke gezagdragers)

16 maart 2021

AB 2021, no. 8

AB 2021, no. 10
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