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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij exploot dd. 13e. Oktober 2017, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten,
heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder op St. Maarten, alhier. ten
verzoeke van Suntex Marine Management
St. Maarten N.V. (Yacht Club Port de
Plaisance) gedomicilieerd ten kantore van
mr. Lucas Berman op St. Maarten, aan
Akasha (BVI) Ltd., eigenaar van het schip
Akasha zonder bekend vestiging binnen of
buiten St. Maarten en Oswaldo Cruz,
Kapitein. BETEKEND een verzoekschrift met
de daarop door het Gerecht in Eerste Aanleg,
zittingsplaats
St.
Maarten,
gestelde
beschikking dd. 13 oktober 2017, alsmede een
uit die beschikking door de ondergetekende
deurwaarder opgemaakt proces-verbaal van
13e oktober 2017, houdende conservatoir
beslag
als
in
voormeld
proces-verbaal
omschreven.

Bij exploot dd. 13e. Oktober 2017, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten,
heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder op St. Maarten, alhier. ten
verzoeke van St. Maarten Shipyard N.V.
gedomicilieerd ten kantore van mr. Lucas
Berman op St. Maarten, aan, eigenaar van het
schip Marion zonder bekend vestiging binnen
of buiten St. Maarten en John Miller, Kapitein.
BETEKEND een verzoekschrift met de daarop
door
het
Gerecht
in
Eerste
Aanleg,
zittingsplaats
St.
Maarten,
gestelde
beschikking dd. 13 oktober 2017, alsmede een
uit die beschikking door de ondergetekende
deurwaarder opgemaakt proces-verbaal van
13e oktober 2017, houdende conservatoir
beslag
als
in
voormeld
proces-verbaal
omschreven.
De deurwaarder S.M. APON

De deurwaarder S.M. APON
AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij exploot dd. 13e. Oktober 2017, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten,
heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder op St. Maarten, alhier. ten
verzoeke van Suntex Marine Management
St. Maarten N.V. (Yacht Club Port de
Plaisance) gedomicilieerd ten kantore van
mr. Lucas Berman op St. Maarten, aan Eagle
Universal Corporation, eigenaar van het
schip Princess Claudia II zonder bekend
vestiging binnen of buiten St. Maarten en
Wilmer Ruperti, Kapitein. BETEKEND een
verzoekschrift met de daarop door het Gerecht
in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten,
gestelde beschikking dd. 13 oktober 2017,
alsmede een uit die beschikking door de
ondergetekende
deurwaarder
opgemaakt
proces-verbaal
van
13e
oktober
2017,
houdende conservatoir beslag als in voormeld
proces-verbaal omschreven.

Bij exploot dd. 25ste Oktober 2017, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten,
heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder op St. Maarten, alhier. ten
verzoeke van Hop-Inn Enterprises B.V.
gedomicilieerd ten kantore van mr. Lucas
Berman op St. Maarten, aan Boca Pipe
Dreams LLC, eigenaar van het schip Pipe
Dreams zonder bekend vestiging binnen of
buiten St. Maarten en Steve Glazier, Kapitein.
BETEKEND een verzoekschrift met de daarop
door
het
Gerecht
in
Eerste
Aanleg,
zittingsplaats
St.
Maarten,
gestelde
beschikking dd. 25 oktober 2017, alsmede een
uit die beschikking door de ondergetekende
deurwaarder opgemaakt proces-verbaal van
25ste oktober 2017, houdende conservatoir
beslag
als
in
voormeld
proces-verbaal
omschreven.
De deurwaarder S.M. APON

De deurwaarder S.M. APON
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No. 2017 / 1496

MINISTERIËLE BESLUIT
van 13 oktober 2017

DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN
TELECOMMUNICATIE
(Ministeriële Besluit mandaat economische vergunningen)
In overweging genomen hebbende:
Dat het wenselijk is in het belang van een goede uitvoering van de Vestigingsregeling voor bedrijven
en aanverwante verordeningen om het Hoofd van Dienst Economische Vergunning mandaat te
verlenen ten einde namens de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie, economische vergunningen te verlenen, te weigeren, of in te trekken;
gelet op:
de Vestigingsregeling voor bedrijven
de Loterijverordening
de Landsverordening hazardspelen
de Landsverordening buitengaatse hazardspelen
de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen
de Luchtvaartverordening
de Landsverordening zorginstellingen
de Landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren
de Vergunningenlandsverordening
de Landsverordening openbare straathandel
het Algemene Politiekeur voor het land Sint Maarten
de Landsverordening winkelsluiting
de Landsverordening personenvervoer;
de Kreeftenverordening.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Minister besluiten te nemen;
b. minister: de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;
c. hoofd EV: het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen;
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ondermandaat: de gemandateerde
ressorterende functionarissen.

verleent op zijn beurt

mandaat
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aan onder hem

Artikel 2

1. De minister blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen en kan het mandaat te
allen tijde intrekken.

2. Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als
een besluit van de minister.

3. Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt dat het namens de minister is genomen.

Artikel 3
1. Aan het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen wordt mandaat verleend met betrekking tot
het verlenen, weigeren en intrekken van:
a. de vergunningen als bedoeld in de Vestigingsregeling voor bedrijven, met uitzondering van
aanvragen betreffende de exploitatie van:
1˚. loterijen als bedoeld in artikel 3ter van de Loterijverordening;
2˚. casino’s als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Landsverordening hazardspelen;
3˚.concessies
als
bedoeld
in
artikel
2
van
de
Landsverordening
op
de
telecommunicatievoorzieningen;
4˚.luchtvaartmaatschappijen
als
bedoeld
in
artikel
1,
onderdeel
i
van
de
Luchtvaartlandsverordening;
5˚. het openbaar vervoer, zoals bedoeld in artikel 3 van de Landsverordening
personenvervoer;
6˚. zorginstellingen als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Landsverordening
zorginstellingen; en
7˚. de vestiging van medische beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de
Landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren.
b. vergunningen of toestemmingen als bedoeld in artikel 2, alsmede een vergunning als bedoeld
in de artikelen 10 tot en met 18 en toestemming als bedoeld in de artikelen 45 en 46 van de
Vergunningslandsverordening;
c. vergunningen als bedoeld in artikel 46 van de Vergunningslandsverordening
d. kleine kansspelen als bedoeld in artikel 1a, derde lid van de Landsverordening hazardspelen;
e. loterijen als bedoeld in artikel 3 van de Loterijverordening;
f. vergunningen als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 11 van de Landsverordening openbare
straathandel;
g. ontheffingen als bedoeld in artikel 7 van de Landsverordening winkelsluiting;
h. authentieke kopieën
i. vergunningen als bedoeld in artikelen 7 en 8 van de Landsverordening personenvervoer;
j. vergunningen als bedoeld in artikel 4 van de Kreeftenverordening;
k. informatie als bedoeld in artikel 3 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur.
2. Het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen legt een aanvraag ter besluitvorming voor aan
de minister indien:
a. het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan toe gevoerde beleid of tot
vaststelling van nieuw beleid waaraan de aanvraag moet worden getoetst;
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verlening van de vergunning naar verwachting ingrijpende gevolgen kan hebben voor de
samenleving;
behoudens de aanvrager tot in de tweede graad in familierechtelijke verhouding staat tot het
Hoofd van Dienst Economische Vergunningen, dan wordt het mandaat uitgeoefend door de
waarnemend diensthoofd;
behoudens de aanvrager een rechtspersoon is en één van de bestuurders, tot in de tweede
graad in familierechtelijke verhouding staat tot het Hoofd van Dienst Economische
Vergunningen, dan wordt het mandaat uitgeoefend door de waarnemend diensthoofd.

Artikel 4
1. Bij de uitoefening van het mandaat, worden de van toepassing zijnde regelingen, beleidsregels,
aanwijzingen en richtlijnen in acht genomen.
2. Op basis van de rapportage van de dienst economische vergunningen, rapporteert het Hoofd van
Dienst Economische Vergunningen maandelijks aan de minister over de wijze waarop van het in
deze beschikking verleende mandaat gebruik is gemaakt.

Artikel 5
1. Indien gewenst kan het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen de in artikel 3 genoemde
bevoegdheden ondermandateren aan onder hem ressorterende functionarissen.
2. De ondergemandateerde rapporteert maandelijks aan het Hoofd van Dienst Economische
Vergunningen over de wijze waarop van het in deze beschikking verleende mandaat gebruik is
gemaakt.
3. Het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen kan aan de ondermandatering schriftelijke
voorwaarden verbinden.
4. Indien zowel de gemandateerde als de ondergemandateerde afwezig zijn, wordt de
gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door de direct leidinggevende van de gemandateerde.

Artikel 6
Documenten die worden opgemaakt door het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen
vermelden:
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie,
Namens deze,
Het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen van het Ministerie van Toerisme, Economische
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie

Artikel 7
Documenten die worden opgemaakt door een aan onder hem ressorterende functionaris vermelden:
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie,
Namens deze,
Gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris.
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Artikel 8
Dit ministeriële besluit treedt in werking van 16 oktober 2017 tot en met 30 november 2017.

Artikel 9
Dit ministeriële besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat economische vergunningen.

Philipsburg,
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
d.d. 13 oktober 2017
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Nota van toelichting:
Gelet op het aantal verzoeken voor vestigingsvergunningen in de zin van de Vestigingsregeling en het
aantal verzoeken voor overige economische vergunningen in de zin van de gevallen als genoemd in
artikel 3, eerste lid, onderdeel b tot e met h, is het ter bevordering van een efficiënte bedrijfsvoering
en een betere dienstverlening aan de burgers en ook uit praktisch oogpunt wenselijk om het Hoofd
van Dienst Economische Vergunningen te mandateren om de genoemde economische vergunningen
met uitzondering van de vergunningen als bedoeld in artikel 3, onderdeel 1, onder a, te verlenen,
wijzigen of in te trekken. Indien gewenst kan het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen deze
bevoegdheid onder mandateren aan onder hem ressorterende functionarissen. Deze bevoegdheid
vloeit voort uit de bewoordingen van artikel 14 van de Vestigingsregeling die regelt dat bij besluit van
de Minister verdere regels kunnen worden gegeven in het belang van een goede uitvoering van de
verordening. Overigens geldt dat inherent aan het besturen, ministers bevoegdheden kunnen
mandateren en gezien de wenselijk om mandaat te verlenen in de gevallen als genoemd in artikel 3,
eerste lid, onderdeel b tot en met h, wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt.

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Vervoer en Telecommunicatie
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Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 5 oktober 2017, nummer WBN-CM
2017/5, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het
Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten.

DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE,

Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
(BvvN), het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, de Regeling verkrijging en verlies
Nederlanderschap (RvvN);
Besluit:
Artikel I
De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het
gebruik in Curaçao en Sint Maarten wordt als volgt gewijzigd:
A
6-3 Paragraaf 2.6. Administratieve verwerking van de bevestiging komt te luiden:
Paragraaf 2.6. Administratieve verwerking van de bevestiging
De Gouverneur zendt de volgende stukken in kopie (conform origineel) aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND), Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap, Postbus 4, 9560 AA TER
APEL (Nederland):
●
●
●
●
●
●
●
●

de optieverklaring;
de bereidverklaring afleggen verklaring van verbondenheid;
de afgelegde verklaring omtrent verblijfsstatus en/of gedrag;
de gegevens betreffende de toelating (kopie verblijfsdocument, verblijfstitels uit de
bevolkingsadministratie en, in voorkomende gevallen, een bericht omtrent toelating);
de bereidheidsverklaring met betrekking tot het doen van afstand (indien van toepassing);
de bevestiging met daarop aangetekend de datum van uitreiking op de ceremonie, of de
verklaring van verbondenheid is afgelegd en hoe (mondeling of schriftelijk);
het volledig ingevulde uitwisselingsformulier als bedoeld in de Overeenkomst van Parijs van 10
september 1964 (indien van toepassing); en
het volledig ingevulde uitwisselingsformulier als bedoeld in het Memorandum of Understanding
van 26 augustus 2008 (bij een persoon met de Surinaamse nationaliteit).

Voornoemde stukken zijn nodig in verband met de opname van deze documenten in het
nationaliteitenregister (artikel 12, eerste lid, BVVN) en om de afstandsprocedure van de optant (als
van toepassing) te controleren.
De Gouverneur stuurt ook een afschrift van de optieverklaring en van de bevestiging van de
verkrijging van het Nederlanderschap aan de Minister van Justitie van Curaçao of Sint Maarten (artikel
18, eerste lid, BVVN).
Het algemene uitwisselingsformulier op grond van de Overeenkomst van Parijs
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Het uitwisselingsformulier als bedoeld in de Overeenkomst van Parijs van 10 september 1964,
betreffende het uitwisselen van gegevens met betrekking tot verkrijging van nationaliteit moet
volledig worden ingevuld en verzonden naar het land van herkomst bij de verkrijging van het
Nederlanderschap door een persoon met de nationaliteit van: België, Duitsland, Griekenland, Italië,
Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk en Portugal (Model 1.35).
Het uitwisselingsformulier met Suriname
Bij een persoon van Surinaamse nationaliteit voegt de Gouverneur een ingevuld formulier gebaseerd
op het Memorandum of Understanding inzake wederzijdse uitwisseling van informatie betreffende de
verkrijging en het verlies van de nationaliteit tussen Nederland en Suriname, ondertekend op 26
augustus 2008 toe (model 1.35a). De Gouverneur maakt één uitwisselingsformulier op per
meerderjarige, die door optie het Nederlanderschap verkregen heeft en die voorheen de Surinaamse
nationaliteit bezat. Minderjarige kinderen die hebben gedeeld in de verkrijging van het
Nederlanderschap van de ouder door optie en die voorheen de Surinaamse nationaliteit bezaten, staan
vermeld op het uitwisselingsformulier van de ouder. Bij zelfstandige verkrijging van het
Nederlanderschap door optie van een minderjarige van Surinaamse nationaliteit wordt eveneens een
uitwisselingsformulier opgemaakt.
Let op! Als een persoon in het bezit is van een asielgerelateerde verblijfsvergunning wordt geen
uitwisselingsformulier opgemaakt.
Mee te sturen bij afstandsplichtige optanten
Bij een optie op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN moet een
bereidheidsverklaring ingevuld worden. Deze verklaring moet naar de IND worden gestuurd, zodat de
optant kan worden geïnformeerd over zijn afstandsplicht en worden gecontroleerd dat de optant
daadwerkelijk afstand doet van zijn oorspronkelijke nationaliteit.
De Gouverneur bevordert dat de verkrijging van het Nederlanderschap, eventueel vastgestelde namen
en het eventuele verlies van de oorspronkelijke nationaliteit in de PIVA worden verwerkt.
Bovendien wordt de vreemdelingendienst van de woonplaats van de optant door de Gouverneur op de
hoogte gesteld.
Als naamsvaststelling heeft plaatsgevonden, wordt zowel het OM als de betreffende ambtenaar van de
burgerlijke stand op de hoogte gesteld. Dit geldt ook voor naamsvaststellingen die gevolgen hebben
voor de namen van de kinderen van de optant, van welke kinderen in Curaçao of Sint Maarten bij de
ambtenaar van de burgerlijke stand geboorteakten zijn opgemaakt.

B
13-1/ Paragraaf 3. Betaling van de verschuldigde optie- en naturalisatiegelden kom te luiden:
Paragraaf 3. Betaling van de verschuldigde optie- en naturalisatiegelden
De optie- en naturalisatiegelden zijn verschuldigd voordat een optieverklaring of een
naturalisatieverzoek in behandeling kan worden genomen. De betaling van de optiegelden heeft in
Curaçao en Sint Maarten plaats bij de Gouverneur.
De optie- en naturalisatiegelden zijn verschuldigd voordat een optieverklaring of een
naturalisatieverzoek in behandeling kan worden genomen. De betaling van de optie- en
naturalisatiegelden heeft in Curaçao en Sint Maarten plaats bij de Gouverneur. Betrokkene moet een
bewijs van betaling overleggen bij de Gouverneur. Eerst na ontvangst van de betaling dan wel na de
beslissing op een ontheffingsverzoek wordt het ingediende verzoek om naturalisatie of de afgelegde
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optieverklaring in behandeling genomen. Ongeacht het verdere verloop van de optie- of
naturalisatieprocedure – toewijzing, afwijzing of intrekking van het naturalisatieverzoek of de
optieverklaring nadat de behandeling is begonnen – zijn de rechten verschuldigd betaald (vergelijk
artikelen 2 en 3 BON).
De hoogte van het verschuldigde bedrag voor het afleggen van de optieverklaring of voor het indienen
van een naturalisatieverzoek wordt in beginsel vastgesteld op het moment dat de verklaring of het
verzoek door de Gouverneur in ontvangst wordt genomen. Zie hiervoor de in paragrafen 1.1, 1.3, 2.2
tot en met 2.4 en 2.6 opgenomen richtlijnen.
Vrijgesteld van en ingelicht over de optiegelden (model 1.25) en naturalisatiegelden (model 2.8)
Modellen van een schriftelijke bevestiging door betrokkene dat hij is geïnformeerd over de hoogte en
de termijn van de te betalen optie- en naturalisatiegelden en dat hij instemt met de betaling van de
opgelegde optie- en naturalisatiegelden dan wel is vrijgesteld van de betaling dan wel een verzoek om
ontheffing heeft ingediend, zijn opgenomen als model 1.25 en model 2.8. De vaststelling van de
hoogte van de te betalen naturalisatiegelden is een voorbereidingshandeling zoals bedoeld in artikel
6:3 Awb en is niet afzonderlijk vatbaar voor bezwaar of beroep.
Buitenbehandelingstelling
Uitgangspunt is dat de leges worden betaald op het moment van het afleggen van de optieverklaring
respectievelijk de indiening van het verzoek om naturalisatie. Het verschuldigde bedrag wordt ineens
voldaan, betaling in termijnen is niet mogelijk.
Wordt niet betaald op het moment van het afleggen van de optieverklaring respectievelijk de indiening
van het verzoek om naturalisatie, dan wordt betrokkene op dat moment in de gelegenheid gesteld om
binnen zes weken te betalen. Hiervoor zijn model 1.25 en model 2.8 beschikbaar. De termijn van zes
weken vloeit voort uit artikel 6 BON. Vindt de betaling van het verschuldigde bedrag niet plaats binnen
deze zes weken, dan wordt de verklaring of het verzoek buitenbehandeling gesteld (artikel 6 BON).
Een besluit tot buitenbehandelingstelling wegens niet- of niet tijdige betaling wordt schriftelijk
meegedeeld aan betrokkene (artikel 4, tweede lid, BVVN). Daarvoor zijn beschikbaar de modellen
1.26 en 2.23.
Is verzocht om ontheffing van optie- of naturalisatiegelden, dan wordt de termijn van zes weken
waarbinnen betrokkene moet betalen opgeschort tot de dag waarop op het ontheffingsverzoek
(negatief) is beslist.
Tegen de beslissing tot buitenbehandelingstelling van een optieverklaring of een verzoek om
naturalisatie kan betrokkene binnen zes weken bezwaar aantekenen bij Onze Minister. Het
bezwaarschrift moet worden opgestuurd aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Directie
Regulier Verblijf en Nederlanderschap, Postbus 4, 9560 AA TER APEL (Nederland).
Stelt de Gouverneur een verzoek om naturalisatie buiten behandeling, dan brengt hij geen advies uit
aan Onze Minister. De Gouverneur stuurt altijd het naturalisatiedossier aan de IND, ongeacht of de
verzoeker wel of geen bezwaar heeft aangetekend tegen de beslissing tot buitenbehandelingstelling
van het verzoek om naturalisatie.
C
Model 1.26 ‘Buitenbehandelingstelling optieverklaring wegens niet-betaling van optiegelden’, komt te
luiden als aangegeven in bijlage 1.
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D
Model 1.28 ‘Afwijzing ontheffing optiegelden’, kom te luiden als aangegeven in bijlage 2.
E
Model 2.23 ‘Buitenbehandelingstelling verzoek om naturalisatie
naturalisatiegelden’, komt te luiden als aangegeven in bijlage 3.

wegens

niet-betaling

van

F
Model 2.25 ‘Afwijzing ontheffing naturalisatiegelden’, komt te luiden als aangegeven in bijlage 4.
Artikel II
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en treedt in werking met
ingang van de dag van publicatie. Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de
Curaçaosche Courant en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst

’s-Gravenhage, 5 oktober 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

J.C. Goet
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken
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TOELICHTING
Algemeen
Met dit besluit worden de inmiddels gewijzigde postadressen/postbus nummers van de IND
overgenomen in de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 en
in de daarbij behorende modellen. Betreffende adreswijzigingen zijn reeds eerder door de afdeling
communicatie van de IND via de geëigende kanalen doorgegeven.
Tot slot zijn een aantal verouderde aanduidingen in de aangepaste onderdelen gecorrigeerd. De
wijzigingen zijn derhalve louter administratief van aard (niet-inhoudelijk).
A t/m F
Adreswijziging-IND is thans doorgevoerd in de betreffende paragrafen c.q. modellen van de
handleiding. Daarnaast is een verouderde aanduiding aangepast.
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Bijlage 1
Model 1.26 HRWN-CM: Buitenbehandelingstelling optieverklaring wegens niet-betaling van optiegelden
Aan:

behandelend ambtenaar
doorkiesnummer
datum en plaats
kenmerk
betreft

:
:
:
:
: buitenbehandelingstelling van uw optieverklaring

Geachte heer / mevrouw,
Naar aanleiding van uw optieverklaring tot verkrijging van het Nederlanderschap deel ik u het volgende mede.
*U heeft op
…………….. (datum) een optieverklaring afgelegd. Op die dag bent u in de gelegenheid gesteld om
binnen zes weken het verschuldigde bedrag per kas aan de ………. te betalen. U heeft op die dag schriftelijk
verklaard bekend te zijn met de gevolgen van het niet op tijd betalen.
*U heeft op ……………(datum) een verzoek om ontheffing van optiegelden gedaan. Op dit verzoek is
op………….(datum) afwijzend beslist. U bent toen in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken na toezending van
de negatieve beslissing alsnog het door u verschuldigde bedrag per kas aan de ….. te betalen. U bent schriftelijk
geïnformeerd over de gevolgen van het niet op tijd betalen.
Uit mijn administratie blijkt dat u de verschuldigde optiegelden niet binnen bovengenoemde termijn van zes weken
heeft betaald. Op grond van artikel 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 j° artikel 4:5 van de
Algemene wet bestuursrecht stel ik uw optieverklaring buiten behandeling. Dit betekent dat uw optieverklaring niet
wordt behandeld, omdat u niet heeft betaald.
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. U moet dit binnen zes weken
na verzending van deze brief doen. In het bezwaarschrift moet u uitleggen waarom u het niet eens bent met de
beslissing. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen en de datum te vermelden. Het bezwaarschrift moet u
sturen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap, Postbus 4
9560 AA TER APEL (Nederland). Vermeldt u linksboven op uw brief “bezwaarschrift buitenbehandelingstelling
optieverklaring”. U moet een kopie van deze brief meesturen.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
de Gouverneur,
namens deze,
handtekening

Naam functionaris, zonder geslachtsverwijzing of titulatuur
Functie gemandateerde (cursief)
……………………………………
(dienststempel)
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Bijlage 2
Model 1.28 HRWN-CM: Afwijzing ontheffing optiegelden
Aan:

behandelend ambtenaar
doorkiesnummer
datum en plaats
kenmerk
betreft

:
:
:
:
: verzoek om ontheffing van betaling optiegelden

Geachte heer / mevrouw,
Naar aanleiding van de door u afgelegde optieverklaring ter verkrijging van het Nederlanderschap laat ik u het
volgende weten. Ik wijs uw verzoek om ontheffing van de optiegelden af.
Op grond van artikel 4, derde lid van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 kunnen de volgende
categorieën personen in aanmerking komen voor ontheffing van de betaling van de optiegelden:
a. een minderjarige die zelfstandig een optieverklaring aflegt;
b. een persoon die als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als Nederlander is
aangemerkt;
Alleen in bijzondere gevallen wordt aan de onder a genoemde personen ontheffing verleend. Aan de onder b
genoemde personen wordt geen ontheffing verleend, als de bedoelde vergissing het gevolg is van frauduleus of
onzorgvuldig gedrag van de optant of zijn wettelijk vertegenwoordiger.
U komt niet in aanmerking voor ontheffing, omdat ……………………………………….. (motivering).
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. U moet dit binnen zes weken
na verzending van deze brief doen. In het bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing.
Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen en de datum te vermelden. Het bezwaarschrift moet u sturen aan
de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap, Postbus 4, 9560 AA TER
APEL (Nederland). Vermeldt u linksboven op uw brief ‘bezwaarschrift afwijzing ontheffing optiegelden’. U moet een
kopie van deze brief meesturen.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht geen
schorsende werking. Dit betekent dat u binnen zes weken na verzending van deze brief het bedrag van
Naf. ………… per kas aan de ……… moet betalen. Betaalt u niet binnen de bedoelde zes weken dan wordt conform
artikel 6 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 uw afgelegde optieverklaring buiten behandeling gesteld.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
de Gouverneur,
namens deze,
handtekening
Naam functionaris, zonder geslachtsverwijzing of titulatuur
Functie gemandateerde (cursief)
……………………………………..

(dienststempel)
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Bijlage 3
Model 2.23 HRWN-CM: Buitenbehandelingstelling verzoek om naturalisatie wegens niet-betaling van
naturalisatiegelden
Aan:

behandelend ambtenaar
doorkiesnummer
datum en plaats
betreft

:
:
:
: Buitenbehandelingstelling verzoek om naturalisatie

Geachte heer/mevrouw,
In verband met uw verzoek om naturalisatie deel ik u het volgende mede.
Op ……….. (datum) heeft u een verzoek om naturalisatie ingediend. Op die dag bent u in de gelegenheid gesteld
om binnen zes weken het voor de behandeling van uw verzoek verschuldigde bedrag per kas aan de ……. te
betalen. U heeft op die dag schriftelijk verklaard bekend te zijn met de gevolgen van het niet op tijd betalen.
Uit mijn administratie blijkt dat u de verschuldigde naturalisatiegelden niet binnen de gestelde termijn van zes
weken heeft betaald. Op grond van artikel 6 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 j° artikel 4:5 Algemene wet
bestuursrecht stel ik uw verzoek om naturalisatie buiten behandeling. Dit betekent dat uw verzoek om naturalisatie
niet zal worden behandeld, omdat u niet heeft betaald.
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. U moet dit binnen zes weken
na verzending van deze brief doen. In het bezwaarschrift moet u uitleggen waarom u het niet eens bent met de
beslissing. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen en de datum te vermelden. Het bezwaarschrift moet u
sturen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap, Postbus 4,
9560 AA TER APEL (Nederland). Vermeldt u linksboven op uw brief “bezwaarschrift buitenbehandelingstelling
naturalisatie”. U moet een kopie van deze brief meesturen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
de Gouverneur,
namens deze,
handtekening
Naam functionaris, zonder geslachtsverwijzing of titulatuur
Functie gemandateerde (cursief)
……………………………………

(dienststempel)
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Bijlage 4
Model 2.25 HRWN-CM: Afwijzing ontheffing naturalisatiegelden
Aan:
behandelend ambtenaar
doorkiesnummer
datum en plaats
betreft

:
:
:
: Verzoek om ontheffing naturalisatiegelden

Geachte heer/mevrouw,
U heeft een verzoek om naturalisatie ingediend. Bij de indiening van uw verzoek heeft u verzocht om ontheffing
van betaling van de naturalisatiegelden. Naar aanleiding hiervan deel ik u mee dat ik uw verzoek om ontheffing
afwijs.
Op grond van artikel 4, tweede lid Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 kunnen de volgende categorieën
personen in aanmerking komen voor ontheffing van de betaling van de naturalisatiegelden:
a. een minderjarige die zelfstandig een verzoek om naturalisatie indient;
b. een persoon die als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als Nederlander is
aangemerkt;
c. een persoon die op grond van staatsbelang of van zijn verdiensten voor de Staat genaturaliseerd wordt.
Slechts in bijzondere gevallen wordt aan de onder a genoemde personen ontheffing verleend. Aan de onder b
genoemde personen wordt geen ontheffing verleend, als de bedoelde vergissing het gevolg is van frauduleus of
onzorgvuldig gedrag van de verzoeker.
U komt niet in aanmerking voor ontheffing, omdat ……………………………………… (motivering).
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. U moet dit binnen zes weken
na verzending van deze brief doen. In het bezwaarschrift moet u uitleggen waarom u het niet eens bent met de
beslissing. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen en de datum te vermelden. Het bezwaarschrift moet u
sturen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap, Postbus 4,
9560 AA TER APEL (Nederland). Vermeldt u linksboven op uw brief “bezwaarschrift afwijzing ontheffing
naturalisatiegelden”. U moet een kopie van deze brief meesturen.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht geen schorsende
werking. Dit betekent dat u binnen dat u binnen zes weken na toezending van deze brief het bedrag van
Naf. ……….. moet betalen per kas aan de ………... Betaalt u niet binnen de bedoelde zes weken dan wordt conform
artikel 6 Besluit Optie- en Naturalisatiegelden 2002 uw verzoek om naturalisatie buiten behandeling gesteld.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
de Gouverneur,
namens deze,
handtekening
Naam functionaris, zonder geslachtsverwijzing of titulatuur
Functie gemandateerde (cursief)
……………………………………

(dienststempel)
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No. 2017/1470

LANDSBESLUIT
Van de 23 oktober 2017 no. LB-17/0550
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken
Gelet op:
-

Artikelen 3, 4 en 12 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1

De volgende personen als leden en plaatsvervangende leden van de Sociaal Economische Raad te
benoemen voor de zittingsperiode 2017-2020.
Leden - organisatie

Plaatsvervangende leden- organisatie

Theophilus Thompson (WIFOL) -

Donald Webster (ASEWI)

Shirley Pantophlet-Gregoria (WIFOL) -

Ivan Davelaar (SMCU)

Merrill Temmer (WICSU/PSU) -

Aurillio Baly WICSU/PSU)

Louis Bute (Kamer van Koophandel) -

Brenda Brooks (Kamer van Koophandel)

Stanley Lint (Kamer van Koophandel) -

Georges Greaux (SHTA)

Eveline Henriquez-Dijkhoffz (SHTA) -

Robbie Ferron (SHTA)

Francio Guadeloupe (deskundige) -

Richards Woods (deskundige)

Dwight Williams (deskundige) -

Linda Richardson (deskundige)

Delano Richardson (deskundige) -

Mandy Daal-Offringa (deskundige)
Artikel 2

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening en werkt terug tot 1
mei 2017. Dit Landsbesluit wordt in de Landscourant geplaats.

Philipsburg, 23 oktober 2017
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister van Algemene Zaken
d.d. 23 oktober 2017
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No. 2017/1498

LANDSBESLUIT
Van de 19 oktober 2017 no. LB-17/0552
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,

In overweging genomen hebbende:
dat mevrouw mr. drs. M.C.C. Brooks-Salmon per besluit van 12 augustus 2010 van het
toenmalige bestuurscollege is benoemd tot vice-voorzitter, tevens lid, van de Raad van Advies;
dat leden van de Raad van Advies voor een periode van 7 jaren worden benoemd en terstond
herbenoembaar zijn;
dat, de Raad van Advies gehoord hebbende, tot herbenoeming wordt overgegaan;
Gelet
-

op:
Artikel 70, derde lid, van de Staatsregeling van Sint Maarten;
Artikel 2 van de Landsverordening Raad van Advies;
Artikel 3 van de Landsverordening Raad van Advies;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Mevrouw mr. drs. M.C.C. Brooks-Salmon als vice-voorzitter, tevens lid, van de Raad van Advies te
herbenoemen met ingang van 12 augustus 2017 voor een periode van zeven jaar.
Artikel 2
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en heeft terugwerkende
kracht tot en met 12 augustus 2017.
2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 19 oktober 2017
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Algemene Zaken
d.d. 20 oktober 2017
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No. 2017/1499

No. 2017/1499

LANDSBESLUIT
Van de 19 oktober 2017 no. LB-17/0553

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
dat de heer Jan Jacob Beaujon per besluit van 12 augustus 2010 van het toenmalige
bestuurscollege is benoemd tot lid van de Raad van Advies;
dat leden van de Raad van Advies voor een periode van 7 jaren worden benoemd en terstond
herbenoembaar zijn;
dat, gelet op de aanbeveling van de Raad van Advies, tot herbenoeming wordt overgegaan;
Gelet
-

op:
Artikel 70, derde lid, van de Staatsregeling van Sint Maarten;
Artikel 2 van de Landsverordening Raad van Advies;
Artikel 3 van de Landsverordening Raad van Advies;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Jan Jacob Beaujon als lid van de Raad van Advies te herbenoemen met ingang van 12
augustus 2017 voor een periode van zeven jaar.
Artikel 2
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en heeft terugwerkende
kracht tot en met 12 augustus 2017.
2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 19 oktober 2017
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Algemene Zaken
d.d. 20 oktober 2017
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No. 2017/1500

LANDSBESLUIT
Van de 19 oktober 2017 no. Lb-17/0554
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
dat de heer mr. Miguel L. Alexander per besluit van 12 augustus 2010 van het toenmalige
bestuurscollege is benoemd tot lid van de Raad van Advies;
dat leden van de Raad van Advies voor een periode van 7 jaren worden benoemd en terstond
herbenoembaar zijn;
dat, gelet op de aanbeveling van de Raad van Advies, tot herbenoeming wordt overgegaan;
Gelet
-

op:
Artikel 70, derde lid, van de Staatsregeling van Sint Maarten;
Artikel 2 van de Landsverordening Raad van Advies;
Artikel 3 van de Landsverordening Raad van Advies;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer mr. Miguel L. Alexander als buitengewoon lid van de Raad van Advies te herbenoemen met
ingang van 12 augustus 2017 voor een periode van zeven jaar.
Artikel 2
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en heeft terugwerkende
kracht tot en met 12 augustus 2017.
2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 19 oktober 2017
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Algemene Zaken
d.d. 20 oktober 2017
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No. 2017/1501

LANDSBESLUIT
Van de 19 oktober 2017 no. LB-17/0555
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,

In overweging genomen hebbende:
dat de heer mr. G. (Rik) R. Bergman per 14 juni 2011 is benoemd tot buitengewoon lid van de
Raad van Advies;
dat op aanbeveling van de Raad van Advies het lidmaatschap dient te worden gewijzigd;
Gelet
-

op:
Artikel 70, derde lid, van de Staatsregeling van Sint Maarten;
Artikel 2 van de Landsverordening Raad van Advies;
Artikel 3 van de Landsverordening Raad van Advies;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Aan de heer mr. G. (Rik) R. Bergman wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend met ingang
van 1 september 2017 als buitengewoon lid van de Raad van Advies en hem met ingang van dezelfde
datum te benoemen als lid van de Raad van Advies voor een periode van zeven jaar.
Artikel 2
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en heeft terugwerkende
kracht tot en met 1 september 2017.
2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 19 oktober 2017
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Algemene Zaken
d.d. 20 oktober 2017
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No. 2017/1502

LANDSBESLUIT
Van de 19 oktober 2017 no. LB-17/0556
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
dat de heer Louis L. Duzanson per 5 mei 2011 is benoemd tot lid van de Raad van Advies;
dat vanwege hem moverende medische redenen en gelet op de aanbeveling van de Raad van
Advies het lidmaatschap te wijzigen in buitengewoon lid van de Raad van Advies;
Gelet
-

op:
Artikel 70, derde lid, van de Staatsregeling van Sint Maarten;
Artikel 2 van de Landsverordening Raad van Advies;
Artikel 3 van de Landsverordening Raad van Advies;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Aan de heer Louis L. Duzanson wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend met ingang van 1
september 2017 als lid van de Raad van Advies en hem met ingang van dezelfde datum te benoemen
als buitengewoon lid van de Raad van Advies voor een periode van zeven jaar.
Artikel 2
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en heeft terugwerkende
kracht tot en met 1 september 2017.
2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 19 oktober 2017
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Algemene Zaken
d.d. 20 oktober 2017
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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
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Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen
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-
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