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AANKONDIGING

AANKONDIGING

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

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

Bij exploit van de 31ste juli 2013, heb ik, Ervin A.
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg
van Sint Maarten, gevolg gevende aan een beschikking
van de E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten van
de 23ste juli 2013,

Bij exploit van de 31ste juli 2013, heb ik, Ervin A.
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg
van Sint Maarten, gevolg gevende aan een beschikking
van de E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten
van de 23ste juli 2013,

OPGEROEPEN

OPGEROEPEN

MBS INVESTMENTS, zonder bekende vestigings- en/of
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de terechtzitting
van: dinsdag de 26ste november 2013, des
voormiddags te 08.30 uur ten Raadhuize te
Philipsburg, teneinde op de door: DELAPO
INVESTMENT ENTERPRISES LTD, gedomicilieerd op
Sint Maarten aan de Falcon Drive # 2, ten kantore van
de advocaat mr. J. Veen, tegen haar ingestelde
vordering te antwoorden.
A.R. No: 37/13
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken,
Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
Imperial Building, W.J.A. Nisbeth Road 23
Philipsburg, Sint Maarten
Tel.: 542 4724/542 4701 of fax: 542 9514.
Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB) o.v.v.
Landscourant en uw factuurnummer of bij Ontvanger.

SUITE 219 RENTAL CO., zonder bekende vestigingsen/of verblijfplaats op Sint Maarten, voor de
terechtzitting van: dinsdag de 26ste november
2013, des voormiddags te 08.30 uur ten
Raadhuize te Philipsburg, teneinde op de door:
DELAPO INVESTMENT ENTERPRISES LTD,
gedomicilieerd op Sint Maarten aan de
Falcon Drive # 2, ten kantore van de
advocaat mr. J. Veen, tegen haar ingestelde
vordering te antwoorden.
A.R. No: 37/13
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell

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 27 augustus a.s.
voor 12.00 ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden
op www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
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AANKONDIGING

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

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

Bij exploit van de 31ste juli 2013, heb ik, Ervin A.
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg
van Sint Maarten, gevolg gevende aan een beschikking
van de E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten van
de 23ste juli 2013,

Bij exploit van de 31ste juli 2013, heb ik, Ervin A.
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg
van Sint Maarten, gevolg gevende aan een beschikking
van de E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten van
de 23ste juli 2013,
OPGEROEPEN

OPGEROEPEN
D & J PEOPLES CENTENNIAL HOUSE INC., zonder
bekende vestigings- en/of verblijfplaats op Sint Maarten,
voor de terechtzitting van: dinsdag de 26ste
november 2013, des voormiddags te 08.30 uur, ten
Raadhuize te Philipsburg, teneinde op de door: DELAPO
INVESTMENT ENTERPRISES LTD, gedomicilieerd op
Sint Maarten aan de Falcon Drive # 2, ten kantore van
de advocaat mr. J. Veen, tegen haar ingestelde
vordering te antwoorden.
A.R. No: 37/13
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell

AANKONDIGING

JOHN MILAM zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de terechtzitting
van: dinsdag de 26ste november 2013, des
voormiddags te 08.30 uur ten Raadhuize te
Philipsburg, teneinde op de door
DELAPO INVESTMENT ENTERPRISES LTD,
gedomicilieerd op Sint Maarten aan de
Falcon Drive # 2, ten kantore van de advocaat mr. J.
Veen, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.
A.R. No: 37/13
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell

AANKONDIGING

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

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

Bij exploit van de 31ste juli 2013, heb ik, Ervin A.
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg
van Sint Maarten, gevolg gevende aan een beschikking
van de E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten van
de 23ste juli 2013,

Bij exploit van de 31ste juli 2013, heb ik, Ervin A.
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste aanleg
van Sint Maarten, gevolg gevende aan een beschikking
van de E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten
van de 23ste juli 2013,

OPGEROEPEN
de erven van wijlen MELVIN BARRY NESSEL zonder
bekende woon- en/of verblijfplaats op Sint Maarten,
voor de terechtzitting van:---dinsdag de 26ste
november 2013, desvoormiddags te 08.30 uur ten
Raadhuize te Philipsburg, teneinde op de door DELAPO
INVESTMENT ENTERPRISES LTD, gedomicilieerd op
Sint Maarten aan de Falcon Drive # 2, ten kantore van
de advocaat mr. J. Veen, tegen hen ingestelde vordering
te antwoorden.
A.R. No: 37/13
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell

OPGEROEPEN
JAY JAY LTD zonder bekende vestigings- en/of
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de terechtzitting
van: dinsdag de 26ste november 2013, des
voormiddags te 08.30 uur, ten Raadhuize te
Philipsburg, teneinde op de door:
DELAPO INVESTMENT ENTERPRISES LTD,
gedomicilieerd op Sint Maarten aan de Falcon
Drive # 2, ten kantore van de advocaat
mr. J. Veen, tegen haar ingestelde vordering te
antwoorden.
A.R. No: 38/13
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 31 juli 2013, heb ik, Ervin A. Arrindell,
deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint
Maarten, gevolggevende aan een beschikking van de
E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten van de
23ste juli 2013,
OPGEROEPEN
De erven van wijlen MELVIN BARRY NESSEL, zonder
bekende woon- en/of verblijfplaats op Sint Maarten,
voor de terechtzitting van:
dinsdag de 26ste november 2013, des
voormiddags te 08.30 uur ten Raadhuize te
Philipsburg, teneinde op de door: DELAPO
INVESTMENT ENTERPRISES LTD, gedomicilieerd op
Sint Maarten aan de Falcon Drive # 2, ten kantore van
de advocaat mr. J. Veen, tegen hen ingestelde vordering
te antwoorden.
A.R. No: 38/13
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.
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AANKONDIGING

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

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

Per exploot dd. 2 augustus 2013 van ondergetekende,
Roberto R. Patrick, gerechtsdeurwaarder op Sint
Maarten, kantoorhoudende aan de Backstreet 49;
Involge Bevel van E.A. Heer Rechter bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van St Maarten; door zijne Beschikking
inzake; Arrindell Aviation by Signature NV.,
gedomicilieerd te Sparrow rd 4 ten kantore van mr K
Keizer tegen Natacha Dominique;

Per exploot dd. 24 juni 2013 van ondergetekende,
Roberto R. Patrick, gerechtsdeurwaarder op Sint Maarten,
kantoorhoudende aan de Backstreet 49; Involge Bevel
van E.A. Heer Rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg
van St Maarten; door zijne Beschikking inzake; Oban
Company Limited, domicilie kiezende aan de Kudu drive
2 ten kantore van advocaat mr J Snow tegen Het
Land Sint Maarten en Four Nineteen Company Ltd;

OPGEROEPEN

OPGEROEPEN

Natacha Dominique beiden; ZONDER bekend
vestigingsplaats; Om, zoals door de Rechter voornoemd,
bij bovengemelde beschikking is bepaald, 4 september
2013, om 09:15 uur ter terechtzitting van het Gerecht
voormeld op Sint Maarten ten Raadhuize te verschijnen.

Four Nineteen Company Limited; Zonder bekend
vestigingsplaats; Om, zoals door de Rechter voornoemd,
bij bovengemelde beschikking is bepaald,
17 september 2013, om 08:30 uur ter terechtzitting
van het Gerecht voormeld ten Raadhuize te verschijnen.

De Deurwaarder,
Roberto R. Patrick

De Deurwaarder,
Roberto R. Patrick

AANKONDIGING

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Per exploot dd. 24 juni 2013 van ondergetekende,
Roberto R Patrick, gerechtsdeurwaarder op Sint
Maarten, kantoorhoudende aan de Backstreet 49;
Involge Bevel van E.A. Heer Rechter bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van St Maarten; door zijne Beschikking
inzake; Petra Snow, gedomicilieerd te Kudu drive 2 ten
kantore van mr. J. Snow tegen Het Land Sint Maarten en
Four Nineteen Company Ltd;

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Per exploot dd. 24 juni 2013 van ondergetekende,
Roberto R Patrick, gerechtsdeurwaarder op Sint Maarten,
kantoorhoudende aan de Backstreet 49; Involge Bevel
van E.A. Heer Rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg
van St Maarten; door zijne Beschikking inzake; VU
Trough Le; Thi Mong Tuyen Tran-Le en Wild
Orchied Ltd., gedomicilieerd te de J Yrausquin Blv
6 ten kantore van mr. J. Bloem tegen GAGE en
Bre Holding Ltd;

OPGEROEPEN
Four Nineteen Company Limited; Zonder bekend
vestigingsplaats; Om, zoals door de Rechter voornoemd,
bij bovengemelde beschikking is bepaald, 17september
2013, om 08:30 uur ter terechtzitting van het Gerecht
voormeld ten Raadhuize te verschijnen.
De Deurwaarder,
Roberto R. Patrick

OPGEROEPEN
1. Bre Holding Ltd en 2. Walther Harriman GAGE
beiden; ZONDER bekend vestigingsplaats; Om, zoals
door de Rechter voornoemd, bij bovengemelde
beschikking is bepaald, 17 september 2013,
om 08:30 uur ter terechtzitting van het Gerecht
voormeld op Sint Maarten ten Raadhuize te verschijnen.
De Deurwaarder,
Roberto R. Patrick
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AANKONDIGING

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

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

Bij exploit van de 06 augustus 2013 , waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op verzoek
van de Ontvanger, aan DANIEL WILFRED
JOHANNES voorheen gevestigd te AARON JACOB’S
DRIVE # 10, CAPE BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
05 augustus 2012, door de Ontvanger te Sint
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

Bij exploit van de 07 augustus 2013, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op verzoek
van de Ontvanger, aan
VALENTINO’S ITALIAN BISTRO N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD PLAZA DEL LAGOS,
thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een exploit van
executoriaal beslag onder derden betekend.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 07 Augustus 2013 , waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op verzoek
van de Ontvanger, aan DELIOS N.V. voorheen
gevestigd te JORDAN ROAD # 11, CUPECOY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 augustus 2013, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Bij exploit van 31 juli 2013, heb ik,
Solange Monique Apon, deurwaarder, op
Sint Maarten, alhier, ten verzoeke van
Resort of the World N.V., gedomicilieerd ten
kantore van de advocaat mr. M. Schellekens &
M. Kortenoever, aan David Scott Marwick,
wonende in de Verenigde Staten van Amerika.
Betekend een exploot, houdende
EXECUTORIAAL DERDEN BESLAG, op het in
voormeld exploit omschreven onroerend goed.
De deurwaarder,
Solange M. Apon
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DE LANDSCOURANT
VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2013

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 augustus 2013,
nummer WBN-CM 2013/3, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing
van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao
en Sint Maarten

DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE,
Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BvvN), het Besluit
optie- en naturalisatiegelden 2002, het Wijzigingsbesluit Besluit optie- en Naturalisatiegelden 2002, de Regeling
verkrijging en verlies Nederlanderschap (RvvN);
Besluit:
Artikel I
De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in
Curaçao en Sint Maarten wordt als volgt gewijzigd:
A
13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, HRWN-CM komt te luiden:
13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid
Bij algemene maatregel van rijksbestuur worden regelen gesteld betreffende het recht dat verschuldigd is
voor het afleggen en de behandeling van de verklaring van optie en van het verzoek tot verlening van het
Nederlanderschap, de gevallen en de mate waarin daarvan ontheffing kan worden verleend en de wijze
waarop het moet worden voldaan.
De te betalen bedragen voor het afleggen van een optieverklaring en voor het indienen van een verzoek om
naturalisatie zijn vastgelegd in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002.
Met het oog op de jaarlijkse indexering van de optie- en naturalisatiegelden (zie artikel 9, eerste lid, BON) wordt
verwezen naar de in onderstaande tabel vermelde tariefgroepen en de daarbij behorende tariefcodes en bedragen (in
Nederlands-Antilliaanse gulden).
Tariefgroep
optie; enkelvoudig
optie; gemeenschappelijk
optie; medeopterende minderjarige
naturalisatie; enkelvoudig; standaard
naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard
naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd
naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd
naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

Tarief(code)
A
B
C
D
E
F
G
H

Bedrag
Naf. 400
Naf. 680
Naf. 47
Naf. 1878
Naf. 2398
Naf. 1395
Naf. 1918
Naf. 275
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B
Paragraaf 4/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, HRWN-CM komt te luiden:
Paragraaf 4 Afdracht naturalisatiegelden
De Gouverneur hoeft de ontvangen optiegelden niet af te dragen aan Onze Minister.
De behandeling van en de beslissing op de optieverklaring liggen immers geheel in handen van de ontvangende
instantie.
Artikel 8 BON bepaalt dat een gedeelte van de ontvangen naturalisatiegelden moet worden afgedragen aan de
rijksoverheid. De Gouverneur draagt zorg voor een rechtstreekse afdracht aan Onze Minister. Tevens regelt artikel 8
BON de hoogte van het bedrag dat de Gouverneur behoudt en op welke wijze de afdracht aan Onze Minister
geschiedt. Over de wijze van afdracht van de ontvangen naturalisatiegelden door de Gouverneur aan Onze Minister,
wordt de Gouverneur nader geïnformeerd met een brief van de IND.
De Gouverneur behoudt per enkelvoudig verzoek om naturalisatie Naf. 400, ongeacht of betrokkene het standaard of
het verlaagde tarief betaalt. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen, wordt afgedragen aan Onze Minister
(Naf. 1478 bij standaard tarief en Naf. 995 bij verlaagd tarief).
Bij een gemeenschappelijk verzoek of een gelijktijdig verzoek om naturalisatie van meerdere kinderen binnen één
gezin behoudt de Gouverneur Naf. 680 eveneens ongeacht of standaard of verlaagd tarief is betaald. Het resterende
bedrag dat aan leges is ontvangen wordt afgedragen Onze Minister (Naf. 1718 bij het standaard tarief en Naf. 1238
bij het verlaagd tarief). In het geval van een verzoek tot medeverlening als bedoeld in artikel 11, eerste lid, RWN
behoudt de Gouverneur Naf. 47 per kind. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen (Naf. 228) wordt
afgedragen aan Onze Minister. Als de verzoeker tijdens de naturalisatieprocedure verhuist, behoudt de Gouverneur die
de leges geïnd heeft het bedrag dat niet afgedragen hoeft te worden en draagt zorg voor de afdracht van het
resterende bedrag.
De afdracht geschiedt rechtstreeks aan Onze Minister zonder tussenkomst van de landen Curaçao of Sint Maarten.
Vanaf 1 januari 2014 gelden de volgende afdrachtcodes:
Tariefgroep
optie; enkelvoudig
optie; gemeenschappelijk
optie; medeopterende minderjarige
naturalisatie; enkelvoudig; standaard
naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd
naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard
naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd
naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

af te dragen bedrag
nvt
nvt
nvt
Naf. 1478
Naf. 995
Naf. 1718
Naf. 1238
Naf. 228

afdrachtcode
nvt
nvt
nvt
140-NA
141-NA
143-NA
144-NA
145-NA

In geval van ontheffing van betaling van de naturalisatiegelden kan de Gouverneur verzoeken om een vergoeding
(artikel 8, tweede lid, BON). Een dergelijk schriftelijk verzoek moet worden gericht aan het Hoofd Financieel Beheer
van de Directie Middelen & Control van de IND, Postbus 1821, 2280 DV te Rijswijk. Als het verzoek van de
Gouverneur door de IND wordt gehonoreerd, ontvangt de Gouverneur een bedrag van Naf. 400 voor een enkelvoudig
verzoek en Naf. 680 voor een gemeenschappelijk verzoek.
C
Het model 1.25 HRWN-CM behorende bij de optieprocedure HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 1.
D
Het model 2.8 HRWN-CM behorende bij de naturalisatieprocedure HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage
2.
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Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten
worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 5 augustus 2013
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
L. Mulder,
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken

Invoegen:
BIJLAGE 1
BIJLAGE 2

TOELICHTING
Algemeen
De optie- en naturalisatiegelden worden met ingang van 1 januari 2014 in verband met de jaarlijkse indexering
automatisch verhoogd met 1,3%. Gelet op de beperkte stijging van de bedragen, is geen overgangsbepaling
opgenomen.
Voor een toelichting op de wijze van indexeren wordt verwezen naar het BON 2002 (Stb. 2000, 618). De indexering
heeft ook gevolg voor de hoogte van de bedragen die het Kabinet van de Gouverneur zelf behoudt en het deel dat het
afdraagt aan de IND.
De modellen zijn aangepast, rekening houdend met het van toepassing zijnde indexcijfer. Voorts zijn er tekstuele
wijzigingen aangebracht.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
L. Mulder,
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken
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BIJLAGE 1
Model 1.25 HRWN-CM:
Verklaring ‘Ingelicht over betaling van optiegelden’ tevens inverzuimstelling;

alsook:

Verklaring vrijgesteld van optiegelden

(geslachts)na(a)m(en)

: ………………………………………………………………………..

voorna(a)m(en)

: ………………………………………………………………………..

geboortedatum

: ………………………………………………………………………..

geboorteplaats en geboorteland

: ………………………………………………………………………..

nationaliteit(en)

: ………………………………………………………………………..

adres

: ………………………………………………………………………..

postcode en woonplaats

: ………………………………………………………………………..

Ik verklaar dat ik:
-

door de behandelend ambtenaar ben ingelicht over de regeling inzake de te betalen optiegelden;

-

door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om ontheffing
van de optiegelden;

-

weet dat de betaalde optiegelden niet worden terugbetaald bij weigering van de optiebevestiging;

-

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

-

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


Naf 400 (enkelvoudige optieverklaring)



Naf 680 (gemeenschappelijk optieverklaring)



Naf 47 (voor ieder minderjarig kind waarvoor mede-optie wordt gevraagd);

- weet dat ik vanaf vandaag op grond van artikel 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 zes weken heb om de verschuldigde optiegelden
per kas te betalen aan de Gouverneur;
- weet dat als ik niet binnen zes weken na vandaag de optiegelden betaal, dat mijn optieverklaring op grond van artikel 6 Besluit optie- en
naturalisatiegelden 2002 buiten behandeling wordt gesteld.

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

………………………….…………………….
(plaats) (datum)

………………………….…………………….
(handtekening optant)

Let op:
een kopie van dit formulier wordt aan de optant meegegeven als niet gelijktijdig bij het afleggen van de optieverklaring de
verschuldigde optiegelden zijn betaald;
- is de optant minderjarig, dan worden de persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger opgenomen en tekent deze de verklaring.
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Verklaring vrijgesteld van optiegelden
(alleen invullen als van toepassing)



De Gouverneur verklaart dat de hierboven vermelde optant is vrijgesteld van de betaling van optiegelden. Als bewijs hiervan heeft de optant een
kopie van dit formulier ontvangen.

de Gouverneur,
namens deze,

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

…………………………………………………….
(functionaris en handtekening)

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

BIJLAGE 2
Model 2.8 HRWN-CM:
Verklaring ‘Ingelicht over betaling van naturalisatiegelden’ tevens inverzuimstelling;

alsook: Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden
(geslachts)na(a)m(en)

: ……………………………………………………………

voorna(a)m(en)

: ……………………………………………………………

geboortedatum

: ……………………………………………………………

geboorteplaats en geboorteland

: ……………………………………………………………

nationaliteit(en)

: ……………………………………………………………

adres

: ……………………………………………………………

postcode en woonplaats

: ……………………………………………………………

Ik verklaar dat ik:
-

door de behandelend ambtenaar ben ingelicht over de regeling inzake de te betalen naturalisatiegelden;

-

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

-

door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om ontheffing
van de naturalisatiegelden;

-

weet dat de betaalde naturalisatiegelden niet worden terugbetaald bij afwijzing van het verzoek om naturalisatie;

-

weet dat de betaalde naturalisatiegelden niet worden terugbetaald als ik het verzoek om naturalisatie intrek;

-

weet dat ik voor mijn verzoek om naturalisatie het bedrag moet betalen van:
 Naf 1395 (enkelvoudig verzoek, verlaagd tarief)
 Naf 1918 (gemeenschappelijk verzoek, verlaagd tarief)
 Naf 1878 (enkelvoudig verzoek, standaard tarief)
 Naf 2398 (gemeenschappelijk verzoek, standaard tarief)
 Naf 275 (voor ieder minderjarig kind waarvoor medenaturalisatie wordt gevraagd);
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- weet dat ik vanaf vandaag op grond van artikel 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 zes weken heb om de verschuldigde
naturalisatiegelden per kas te betalen aan de Gouverneur;
- weet dat als ik niet binnen zes weken na vandaag de naturalisatiegelden betaal, dat mijn verzoek om naturalisatie op grond van artikel 6 Besluit optieen naturalisatiegelden 2002 buiten behandeling wordt gesteld.
 Verzoeker heeft op …………………(datum) een verzoek om ontheffing van de betaling van de naturalisatiegelden ingediend.
….…………………….………………….
(plaats) (datum)

….…………………….………………….
(handtekening verzoeker)

Let op:
- een kopie van dit formulier wordt aan de verzoeker meegegeven als niet gelijktijdig bij de indiening van het verzoek om naturalisatie de verschuldigde
naturalisatiegelden zijn betaald;
- is de verzoeker minderjarig, dan worden de persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger opgenomen en tekent deze de verklaring.

Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden
(alleen invullen als van toepassing)


De Gouverneur verklaart dat de hierboven vermelde verzoeker is vrijgesteld van de betaling van naturalisatiegelden. Als bewijs hiervan heeft de
verzoeker een kopie van dit formulier gekregen.

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

Naam functionaris, zonder geslachtsverwijzing of titulatuur
Functie gemandateerde (cursief)

……………………………………..
(plaats en datum)

……………………………………………
(dienststempel)
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

June 2013
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Securities and loans
Domestic assets

Difference
compared to
30-Jun-13 31-May-13

3,027.3
897.0
1,988.3
142.0

-153.6
-152.4
14.0
-15.2

496.7

14.4

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

627.7
627.7

1.8
1.8

2,079.2

8.5

Currency in circulation

387.0

0.9

130.9
56.5
0.1
73.9
0.4

-0.1
-0.6
0.0
0.5
0.0

1,283.8
224.6
37.0
1,022.2

5.0
-16.8
10.0
11.8

277.5
174.1
103.4

2.7
-4.6
7.3

817.2

-149.5

Domestic liabilities

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

0.3
0.3
0.0
0.0

0.1
0.1
0.0
0.0

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

Claims on deposit money banks
Current account balances

8.8
8.8

5.0
5.0

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

487.6
487.6

9.4
9.4

Liabilities to other sectors
Deposits of other residents
Other liabilities

Claims on other sectors
Other assets

Capital and reserves

Total assets

3,524.0

-139.2

Difference
compared to
30-Jun-13 31-May-13

Total liabilities

3,524.0

-139.2

During the month of June 2013, the Bank continued its monetary policy aimed at a tightening of the surplus in the
money market. The percentage of the reserve requirement, the main instrument, was increased by 0.25 percentage
point to 16.00%. This instrument aims at influencing the liquidity of the commercial banks and, hence, the growth in
credit extension. Due to the increase in the reserve requirement percentage, the amount of required reserves
expanded by NAf.11.8 million. Furthermore, the Bank auctioned Certificates of Deposit (CDs) in order to reduce the
liquidity in the money market. Therefore, the amount of outstanding CDs rose by NAf.10.0 million.
Base money1 dropped by NAf.15.9 million, due to a decline in the current account balances of the commercial banks
at the Bank (NAf.16.8 million). The decline in the current account balances of the commercial banks was the result of,
among other things, the rise in the required reserves and the purchase of CDs. Also, the commercial banks purchased
government bonds that were held by the Bank. The latter also explains the decline in the item “Securities and loans”
on the assets side of the balance sheet. The net sale of foreign exchange by the commercial banks to the Bank partly
offset the decline in the current account balances of the commercial banks.
In June 2013, the item “Claims on other sectors” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.9.4 million
as the Bank purchased debt securities that were issued by the Sint Maarten Harbour Finance N.V. on the secondary
market.
The item “Official reserves” rose by NAf.14.0 million, due mainly to the net sale of foreign exchange by the
commercial banks, mitigated by the aforementioned purchase of debt securities issued by the Sint Maarten Harbour
Finance N.V.
Finally, the item "Gold" on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.152.4 million as a result of a lower
market value at the balance sheet date, compared to the end of May 2013. The decrease in the item “Capital and
reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the decline in the market value of gold.
Willemstad, August 2, 2013
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

1

The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
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N° 2013/1239

LANDSBESLUIT
Van 25 juli 2013, no. LB-13/0635
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
Gelet op artikel 33 van de Staatsregeling;

HEEFT BESLOTEN:
Enig artikel
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de heer Thadeus E.C. Richardson en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van Toerisme,
Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie.

Afschrift van dit besluit, dat in de Landscourant zal worden geplaatst, wordt gezonden aan de in dit besluit genoemde,
de Staten, de ministerraad, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer, de Kabinetten van de Gevolmachtigde
Ministers van Sint Maarten, Curaçao en Aruba, de Minister-President van Nederland, de Minister-President van Aruba,
de Minister-President van Curaçao en de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Philipsburg,
De Gouverneur van Sint Maarten

E.B. Holiday

De Minister-President
d.d. 25 juli 2013
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N° 2013/1240

LANDSBESLUIT
Van 25 juli 2013, no. LB-13/0634
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
Gelet op artikel 8 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en artikel 33 van de Staatsregeling;

HEEFT BESLOTEN:
Enig artikel
Met ingang van heden te benoemen tot plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten:
-

Mevrouw Josianne S. Fleming-Artsen

Afschrift van dit besluit, dat in de Landscourant zal worden geplaatst, wordt gezonden aan de in dit besluit genoemde,
de Staten, de ministerraad, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer, de Kabinetten van de Gevolmachtigde
Ministers van Sint Maarten, Curaçao en Aruba, de Minister-President van Nederland, de Minister-President van Aruba,
de Minister-President van Curaçao en de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Philipsburg, 25 juli 2013
De Gouverneur van Sint Maarten

E.B. Holiday

De Minister-President
d.d. 25 juli 2013
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N° 2013/1241

LANDSBESLUIT
Van 25 juli 2013, no. LB-13/0636
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,

Op voordracht van de ministers;
Gelet op:
-

Artikel 2, derde lid, van het Reglement van Orde Ministerraad;

HEEFT GOEDGEVONDEN:
Artikel 1
Bij ontstentenis of verhindering van een minister worden zijn of haar bevoegdheden als volgt
waargenomen:
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister

Dennis L. Richardson
Sarah A. Wescot-Williams
Van Hugh C. de Weever
Patricia D. Lourens Philip
Martin Hassink
Thadeus E.C. Richardson
Maurice A. Lake

vervangt
vervangt
vervangt
vervangt
vervangt
vervangt
vervangt

Minister
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister

Sarah A. Wescot-Williams
Martin Hassink
Patricia D. Lourens -Philip
Thadeus E.C. Richardson
Dennis L. Richardson
Maurice A. Lake
Van Hugh C. de Weever

Artikel 2
Het Landsbesluit van 14 juni 2013, no. LB-13/0528, wordt ingetrokken.
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Artikel 3
Dit landsbesluit, dat in de landscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van de datum van
ondertekening.
Philipsburg, 25 juli 2013
De Gouverneur van Sint Maarten
E.B. Holiday
De Minister van Algemene Zaken
d.d. 25 juli 2013
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Infrastructuur,
d.d. 25 juli 2013
De Minister van Financiën
d.d. 25 juli 2013
De Minister van Justitie
d.d. 25 juli 2013
De Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport
d.d. 25 juli 2013
De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid,
d.d. 25 juli 2013
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie
d.d. 25 juli 2013
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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 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 – twee 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; en,
2. in werking getreden wettelijke regelingen.

1

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

AB 2013, no. 29

Regeling van de Minister van
Algemene Zaken van de 23e juli 2013,
tot instelling van de Stuurgroep
Nationale Ontwikkeling
Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 18e juli 2013 tot
wijziging van het Landsbesluit
inrichting en organisatie secretariaat
Raad van Advies in verband met een
aanpassing van het formatieplan
Landsbesluit remuneratie en
presentiegeld Algemene Rekenkamer

23 juli 2013

4 september 2013

18 juli 2013

30 augustus 2013

6 augustus 2013

18 september 2013

AB 2013, no. 33

Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 2e augustus
2013 tot wijziging van het
Instellingsbesluit Commissie
Koninklijke Onderscheidingen in
verband met de verhoging van de
vergoeding van werkzaamheden

6 augustus 2013

18 september 2013

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2013, no. 25

Regeling van de Minister van
Algemene Zaken van de 10e juni 2013
tot wijziging van het model voor
stembiljetten

10 juni 2013

23 juli 2013

AB 2013, no. 30

AB 2013, no. 32

