LANDSCOURANT
National Gazette

SINT MAARTEN
Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten

Jaargang 2011, nummer 1

INHOUD
Voorwoord en oproeping
Aankondigingen, oproeping en echtscheidingen
Aankondigingen
Wijzigingsbesluit Handleiding Rijkswet op het
Nederlanderschap, WBN-CM 2010/4
Bijlage 1: model 1.25
Bijlage 2: model 2.8
Wijzigingsbesluit Handleiding Rijkswet op het
Nederlanderschap, WBN-CM 2010/5
Bijlage 1: model 2.26

p.
1
2
3
4
10
11

25 november 2011

INHOUD
Bijlage 2: model 2.27
Besluiten van de Internationale Maritieme Organisatie
Wijzigingsbesluit Handleiding Rijkswet op het
Nederlanderschap, WBN-CM 2011/1
Wijzigingsbesluit Handleiding Rijkswet op het
Nederlanderschap, WBN-CM 2011/2
Bijlage 1: model 1.25
Bijlage 2: model 2.8

p.
22
23
24
35
42
43

12
21

Dear Reader,

Redactionele noot:

As a young Country we have experienced many events,
which have taken place for the very first time on St. Maarten.
We have experienced our first Opening of Parliament, our
first Royal Visit, and our first birthday as a Country. In
keeping with this trend, we present to you this first edition of
the “National Gazette” of Country St. Maarten, which in the
future will be appearing twice a month.

In deze eerste editie van de Landscourant staan alle
officiële mededelingen sinds 10-10-10. Daardoor zult u
meerdere wijzigingen aantreffen op de Handleiding voor de
toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003,
toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten.
Op de website van de overheid kunt u de tarieven zien
voor officiële aankondigingen, in de Regeling kosten
Landscourant (A.B. 2011, 33)
(http://www.sintmaartengov.org/ Ga naar: „Laws‟,
vervolgens naar „ Official Publications‟, dan naar 2011.)

Government will be publishing official communications and
announcements in this Gazette. Through this medium

OPROEPING

transparency in government is guaranteed, in the same
manner as the Constitution and more specifically the National
Ordinance which is geared at realizing publication and
enactment.
I consider the launch of our National Gazette as another
important moment in the development of our Country.
PRIME MINISTER OF ST. MAARTEN
Sarah Wescot-Williams

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten
Bij exploot van 28 oktober 2011 van de aspirant
deurwaarder Mark John Rabess , waarvan afschrift is
gelaten aan de officier van justitie op St.Maarten, is ten
verzoeke van CHERYL MCLENNAN wonende te Canada,
OPGEROEPEN:
JONATHON DAVIS zonder bekende woon- of
verblijfplaats op St.Maarten, om op 7 februari 2012 ,
des voormiddags om 8:30 uur ter terechtzitting van
de Raadhuize te Philipsburg op St.Maarten te
verschijnen, om op de vordering van CHERYL
MCLENNAN, te antwoorden.
De aspirant deurwaarder,
Mark John Rabess

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.

Abonnementsprijs per 18 november 2011:
- Naf. 100,- incl. portokosten per jaar bij
Vooruitbetaling;
- Losse nummers Naf. 4,-.

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een digitaal
medium.

Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen
mededelingen is een betalingsbewijs vereist.

Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org/
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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 exploot van 24 oktober 2011 van de aspirant
deurwaarder Mark John Rabess, waarvan een afschrift is
gelaten aan de officier van justitie op St. Maarten, die
het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is ten
verzoeke van de naamloze vennootschap CUPECOY
VILLAGE DEVELOPMENT N.V., gevestigd en
kantoorhoudend op St.Maarten en gedomicilieerd aan
de Falcon Drive te Harbour View te Philipsburg, ten
kantore van Lexwell Advokaten, en gemachtigd de
advokaat mrs. J. Veen en J. Meyer, aan de naamloze
vennootschap L'ARLEQUIN SAMACO N.V., gevestigd
op St. Maarten en zonder bekend adres op Sint Maarten,
BETEKEND:
een grosse van een vonnis van het Gemeenschappelijk
Hof van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, St.
Eustatius en Saba, zittingsplaats Sint Maarten, van 26
juli 2011 met bevel om binnen TWEE DAGEN aan de
inhoud daarvan te voldoen.

Bij exploot van 17 oktober 2011 van de aspirant
deurwaarder Mark John Rabess, waarvan een afschrift is
gelaten aan de officier van justitie op St.Maarten, is ten
verzoeke van de naamloze vennootschap SIMPSONBAY
YACHTCLUB MARINA N.V. d.b.a. SIMPSONBAY
MARINA, gevestigd en kantoorhoudend op Sint Maarten
en gedomicilieerd ten kantore van Lexwell Advokaten aan
de Falcon Drive te Harbour View te Philipsburg, gemachtigd
de advokaat mr. L.G.J. Berman,
OPGEROEPEN:
JAMES MC NAUGHT en JAMES PEREZ CALDERON,
beiden met onbekende woon- of verblijfplaats, zijnde
eigenaaren van de zeiljacht Island Time met Britse
registratienummer SSR 143633 om op dinsdag, 10
januari 2011 des voormiddags om 8:30 uur, ter
terechtzitting van de Raadhuize te Philipsburg op
St.Maarten te verschijnen om op de vordering van de
naamloze vennootschap SIMPSONBAY YACHTCLUB
MARINA N.V. d.b.a. SIMPSONBAY MARINA te
antwoorden.

De aspirant deurwaarder,
Mark John Rabess

De aspirant deurwaarder,
Mark John Rabess

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten
Bij exploot van 28 oktober 20011 van de aspirant
deurwaarder Mark John Rabess, waarvan afschrift is
gelaten aan de officier van justitie op St. Maarten, die het
origineel voor GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
de naamloze vennootschap A& A Supply N.V., gevestigd
en kantoorhoudend op St.Maarten en gedomicilieerd in het
Soualiga Building aan de Cannegieterstreet 26 te
Philipsburg ten kantore van de advokaat mr. R.F. Gibson
jr.,
aan de naamloze vennootschap The Peak Construction
Group N.V. en Dhr. Jermaine Mc LEON, zonder bekend
adres op St. Maarten,
BETEKEND:
een grosse van een vonnis van het Gemeenschappelijk Hof
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, St. Eustatius
en Saba, zittingsplaats Sint Maarten, van 20 september
2011 met bevel om binnen TWEE DAGEN aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De aspirant deurwaarder,
Mark John Rabess

ECHTSCHEIDING
Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten,
is op 15 augustus 2011 (E. No. 10 van 2011) de
echtscheiding uitgesproken tussen Arnold Ethelbert Vlaun,
“verzoeker”, wonende te Sint Maarten en Orfelina Hernandez,
“verweerster”, wonende op Sint Maarten wier huwelijk op 16
juli te Sint Maarten werd voltrokken.
De advocate,
mr. M.N. Hoeve

ECHTSCHEIDING
Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten,
is op 16 mei 2011 (E. No. 116 van 2010) de echtscheiding
uitgesproken tussen Gina Sophie Labady, “verzoekster”,
wonende te Sint Maarten en Cleon Marcel, “verweerder”,
wonende op Sint Maarten wier huwelijk op 4 mei 2007 te Sint
Maarten werd voltrokken.
De advocate,
mr. M.N. Hoeve
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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 exploot van 15 november 2011 van de ondergetekende
deurwaarder, voor burgerlijke zaken, Mark John Rabess,
waarvan een afschrift is gelaten aan de officier van justitie op
St. Maarten, die het origineel voor GEZIEN heeft getekend , is
ten verzoeke van de stichting SINT MAARTEN HOUSING
DEVELOPMENT FOUNDATION, gevestigd en kantoorhoudend
op St.Maarten,
aan ANOUSHKA LOPEZ, met onbekende woonplaats op Sint
Maarten,
BETEKEND:
de grosse van een vonnis van het Gerecht in eerste aanleg
St.Maarten, van 23 september 2011/ KG 124/2011 met bevel
om binnen TWEE DAGEN aan de inhoud daarvan te voldoen.

Bij exploot van 14 november 2011 van de ondergetekende
deurwaarder voor burgerlijke zaken, Mark John Rabess,
waarvan een afschrift is gelaten aan de officier van justitie op
St. Maarten die het oorspronkelijk voor GEZIEN heeft
getekend, is ten verzoeke van de stichting SINT MAARTEN
HOUSING DEVELOPMENT FOUNDATION, gevestigd en
kantoorhoudend op St.Maarten,
aan DANIEL GELABALE, met onbekende woonplaats op Sint
Maarten,
BETEKEND:
de grosse van een vonnis van het Gerecht in eerste aanleg
St.Maarten, dd. 23 september 2011/ KG 123/2011 met bevel
om binnen 2 dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De aspirant deurwaarder,
Mark J. Rabess

AANKONDIGING
Convocation of an extraordinary meeting of shareholders.
BOB’S TOURS & CHARTERS N.V.
All shareholders of the limited liability company Bob‟s Tours &
Charters N.V. are invited to attend an extraordinary meeting
of shareholders.
Main item on the agenda is the dismissal of the current
managing director and the appointment of a new managing
director.
The meeting will be held on: Tuesday November 29 th, 2011,
at 11:00 am at the office of
Lexwell Attorneys at Law
Falcon Drive
Harbor View
Sint Maarten

De aspirant deurwaarder,
Mark J. Rabess
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Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 november 2010, nummer WBN-CM 2010/4,
houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het
gebruik in Curaçao en Sint Maarten

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BvvN), het Besluit optie-en
naturalisatiegelden en 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, RWN 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) zijn geen concrete
bedragen opgenomen in de onderstaande toelichting. Verwezen wordt naar de in onderstaande tabel vermelde tariefgroepen en
de daarbij behorende tariefcodes en bedragen (in Nederlands-Antilliaanse gulden).

Tariefgroep

Tarief(code)

Bedrag

optie; enkelvoudig
optie; gemeenschappelijk
optie; medeopterende minderjarige
naturalisatie; enkelvoudig; standaard
naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard
naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd
naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd
naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

A
B
C
D
E
F
G
H

Naf.
Naf.
Naf.
Naf.
Naf.
Naf.
Naf.
Naf.

373
634
44
1749
2235
1302
1787
257

B
Paragraaf 1.1./13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, RWN komt te luiden:
paragraaf 1.1. Tarieven
Tarief A is verschuldigd indien een optant een optieverklaring aflegt op grond van artikel 6 RWN of artikel 28 RWN dan wel
artikel II, eerste lid, van de Rijkswet van 27 juni 2008 (Stb. 270).
Tarief B is verschuldigd indien twee optieverklaringen gelijktijdig worden afgelegd door twee:
•
met elkaar gehuwden; of
•
personen die een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan; of
•
ongehuwden die samenleven in een duurzame relatie.
De regeling voor de optiegelden bevat, anders dan bij de naturalisatiegelden het geval is, geen verlaagd tarief voor een
staatloze of een houder van een asielgerelateerd verblijfsrecht.
Tarief C is verschuldigd voor de behandeling van een verzoek tot medeverkrijging bij optie als bedoeld in artikel 6, achtste lid,
RWN. Dit betekent dat voor de behandeling van een verzoek voor een minderjarige om met zijn ouder(s) mee te opteren, naast
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het tarief dat de ouder(s) moet(en) betalen bij het afleggen van hun optieverklaring (tarief A of B), het tarief C moet worden
betaald voor iedere minderjarige voor wie een verzoek tot medeverlening bij optie wordt ingediend.
Zie voor de betalingsprocedure verder paragraaf 3 (betaling van de verschuldigde optie- en naturalisatiegelden).
C
Paragraaf 1.2./13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, RWN komt te luiden:
paragraaf 1.2. Categoriale vrijstelling van optiegelden
Optanten die ingevolge de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander worden behandeld zijn ingevolge artikel 4,
eerste lid, BON vrijgesteld van leges.
D
Paragraaf 2.1./13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, RWN komt te luiden:
Paragraaf 2.1. Tarieven naturalisatiegelden
Voor naturalisatie is in het algemeen betaling van naturalisatiegelden verschuldigd. Per individueel geval dient te worden
bekeken welk bedrag aan naturalisatiegelden moet worden betaald. Hierbij zijn te onderscheiden:
1. Tarief D: Het standaard tarief voor een enkelvoudig verzoek;
2. Tarief E: Het standaard tarief voor een gemeenschappelijk verzoek;
3. Tarief F: Het verlaagd tarief voor een enkelvoudig verzoek;
4. Tarief G: Het verlaagd tarief voor een gemeenschappelijk verzoek;
5. Tarief H: Het tarief voor een verzoek tot medenaturalisatie ten behoeve van een
minderjarig kind.
Zie voor gevallen van categoriale vrijstelling van naturalisatiegelden paragraaf 2.5 en voor de mogelijkheid een
ontheffingsverzoek van de betalingsverplichting in te dienen paragraaf 2.6.
E
Paragraaf 2.2./13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, RWN komt te luiden:
Paragraaf 2.2. Tarieven D en E
Bepaling normaal dan wel verlaagd tarief
Komen verzoekers niet in aanmerking voor het verlaagd tarief F of G (zie paragraaf 2.3), dan zijn de tarieven D en E
verschuldigd voor de behandeling van een enkelvoudig dan wel een gemeenschappelijk verzoek om naturalisatie.
Definitie gemeenschappelijk verzoek
Een gemeenschappelijk verzoek wil zeggen dat een verzoek om naturalisatie is ingediend door twee met elkaar gehuwden of
door twee wederzijds geregistreerde partners dan wel door twee ongehuwde personen die in een duurzame relatie anders dan
het huwelijk samenleven.
F
Paragraaf 2.3./13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, RWN komt te luiden:
paragraaf 2.3 Tarieven F en G
Het verlaagd tarief voor een verzoek om naturalisatie geldt in de volgende gevallen:
a.
In het geval de meerderjarige verzoeker staatloos is dan wel in het bezit is van een op asielgerelateerde gronden
afgegeven verblijfsrecht , is het tarief F verschuldigd.
b.
In het geval sprake is van een gemeenschappelijk verzoek, dat wil zeggen een verzoek om naturalisatie van twee met
elkaar gehuwden of van twee geregistreerde partners dan wel van twee ongehuwde personen die in een duurzame relatie
anders dan het huwelijk samenleven en beiden of één van beide partners is/zijn staatloos, is het tarief G verschuldigd.
Om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief dient betrokkene in de PIVA te staan ingeschreven als „staatloos‟. Is
betrokkene opgenomen met „onbekende nationaliteit‟, dan geldt dat het normale tarief van toepassing is, tenzij hij/zij houder is
van een asielgerelateerd verblijfsrecht.
G
Paragraaf 2.4./13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, RWN komt te luiden:
paragraaf 2.4. Tarief H
Voor de behandeling van een verzoek tot medeverlening als bedoeld in artikel 11, eerste lid, RWN, is het tarief onder H
verschuldigd. Dit betekent dat voor de behandeling van een verzoek voor een minderjarige om met zijn ouder(s) mee te
naturaliseren, naast het tarief dat de ouder(s) moet(en) betalen voor hun naturalisatie (tarief D, E, F of G), het tarief H moet
worden betaald voor iedere minderjarige voor wie een verzoek tot medeverlening wordt ingediend.
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H
Paragraaf 2.6./13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, RWN komt te luiden:
paragraaf 2.6. Ontheffing van naturalisatiegelden
Onze Minister kan aan de volgende personen ontheffing verlenen van betaling van de naturalisatiegelden:
a.
een minderjarige die zelfstandig een verzoek om naturalisatie indient;
b.
een persoon die ingevolge een administratieve vergissing reeds meer dan een jaar als Nederlander is aangemerkt;
c.
een persoon die op grond van staatsbelang of van zijn verdiensten voor de staat genaturaliseerd wordt.
Om in aanmerking te komen voor ontheffing dient gelijktijdig met de indiening van het verzoek om naturalisatie een
gemotiveerd ontheffingsverzoek te worden ingediend. De Gouverneur is gemandateerd in de ministeriële regeling om te
beslissen op het verzoek tot ontheffing van naturalisatiegelden. Zie artikel 4, vijfde lid, BON.
Hieronder wordt toegelicht onder welke omstandigheden aan bovengenoemde categorieën van personen ontheffing wordt
verleend.
– ad a. In geval van een zelfstandig verzoek om naturalisatie van een minderjarige is er in beginsel geen reden om met
betrekking tot de naturalisatiegelden anders te handelen dan in geval van een zelfstandige naturalisatie van een meerderjarige.
In beide gevallen wordt een zelfde inspanning van de Gouverneur en het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties vereist. Voor een zelfstandig verzoek om naturalisatie van een minderjarige wordt in beginsel dan ook hetzij
tarief D, hetzij tarief F in rekening gebracht. Slechts onder de hieronder genoemde drie omstandigheden wordt een
minderjarige die een zelfstandig verzoek om naturalisatie indient, ontheven van het betalen van naturalisatiegelden.
– Worden tegelijkertijd door twee minderjarigen binnen één gezin twee zelfstandige verzoeken om naturalisatie ingediend, dan
wordt hetzij tarief E, hetzij tarief G in rekening gebracht. Het derde en volgende kind(eren) wordt ontheffing verleend van het
betalen van naturalisatiegelden, omdat anders financiële redenen ertoe zouden kunnen leiden dat binnen gezinnen verschillen
in nationaliteit ontstaan (vergelijk de nota van toelichting bij artikel 4 BON). Het is daarom niet redelijk in geval van
gelijktijdige zelfstandige verzoeken om naturalisatie door meerdere minderjarigen binnen een gezin een hoger bedrag aan
naturalisatiegelden op te leggen dan het bedrag in geval van een gemeenschappelijk verzoek. Dit betekent dat de
naturalisatiegelden bij gelijktijdige, zelfstandige, verzoeken om naturalisatie van meerdere kinderen binnen een gezin hetzij
tarief E hetzij tarief G is verschuldigd;
– In het geval een zelfstandig verzoek wordt ingediend door een kind dat is geboren tijdens de optie- of naturalisatieprocedure
van de ouder dan wordt dat kind ontheffing verleend van de verplichting tot het betalen van de naturalisatiegelden. Voor de
ontheffing van de betalingsverplichting dient het naturalisatieverzoek van het kind binnen een redelijke termijn na de
verkrijging of de verlening van het Nederlanderschap aan de ouder te zijn ingediend. De redelijke termijn voor de indiening van
het verzoek van het kind is in dit geval maximaal een jaar nadat de ouder Nederlander is geworden. Wordt het verzoek later
ingediend, dan wordt hetzij tarief D, hetzij tarief F in rekening gebracht;
– In bijzondere gevallen waarin een kind buiten eigen toedoen niet is meegenaturaliseerd, wordt ontheffing verleend van de
betaling van de naturalisatiegelden. Hierbij kan worden gedacht aan een kind dat door zwaarwegende lichamelijke of
psychische omstandigheden ten tijde van de naturalisatie van de ouders niet in Curaçao of Sint Maarten verbleef en niet is
meegenaturaliseerd. Bijvoorbeeld een kind dat in het land van herkomst tijdelijk is opgenomen in een ziekenhuis of
psychiatrische inrichting. Een en ander dient te worden aangetoond door middel van een verklaring van een medisch specialist
of psychiater.
– ad b. Met betrekking tot personen die ingevolge een administratieve vergissing reeds meer dan een jaar als Nederlander zijn
aangemerkt, geldt dat als de administratie een fout heeft gemaakt, deze fout hersteld moet worden zonder kosten voor
betrokkene. Indien de fout aan betrokkene zelf te wijten is, bijvoorbeeld indien er sprake is van frauduleus of onzorgvuldig
gedrag van de betrokkene, wordt geen ontheffing van de naturalisatiegelden verleend.
– ad c. In gevallen waarin iemand op grond van staatsbelang of zijn verdiensten voor de Staat genaturaliseerd wordt, wordt
ontheffing verleend van de betaling van de naturalisatiegelden vanwege dat staatsbelang en die verdiensten voor de Staat.
Voorbeeld
1. Een hoogleraar van vreemde nationaliteit komt in aanmerking voor de functie van Procureur-Generaal bij de Hoge Raad.
Voor de vervulling van dit ambt is het bezit van het Nederlanderschap vereist. Deze persoon kan op grond van staatsbelang
voor naturalisatie in aanmerking komen (ervan uitgaande dat tegen het verblijf voor onbepaalde duur geen bedenkingen
bestaan).
2. Een militair van vreemde nationaliteit die een uitzonderlijk hoge Nederlandse militaire onderscheiding heeft gekregen, kan op
grond van verdiensten voor de Staat in aanmerking komen voor naturalisatie.
De bevoegdheid tot verlening van ontheffing is gemandateerd aan de Gouverneur. Voor een inwilligend besluit op een
ontheffingsverzoek is model 2.24 beschikbaar. Voor een afwijzend besluit op een ontheffingsverzoek is model 2.25 beschikbaar.
I
Paragraaf 3./13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, RWN komt te luiden:
paragraaf 3. Betaling van de verschuldigde optie- en naturalisatiegelden
De optie- en naturalisatiegelden zijn verschuldigd alvorens een verklaring van optie of verzoek tot verlening van het
Nederlanderschap in behandeling wordt genomen. De betaling heeft in Curaçao en Sint Maarten plaats bij de Gouverneur.
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Betrokkene dient een bewijs van betaling te overleggen bij de Gouverneur. Eerst na ontvangst van de betaling dan wel na de
beslissing op een ontheffingsverzoek wordt het ingediende verzoek om naturalisatie dan wel de verklaring van optie in
behandeling genomen (zie de nota van toelichting bij het BON). Ongeacht het verdere verloop van de naturalisatieprocedure –
toewijzing, afwijzing of intrekking van het verzoek 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 verzoek om naturalisatie wordt in
beginsel vastgesteld (ingevolge de in paragrafen 1.1, 1.3, 2.2 tot en met 2.4 en 2.6 opgenomen richtlijnen) op het moment dat
de verklaring of het verzoek door de Gouverneur in ontvangst wordt genomen.
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 naturalisatiegelden en dat hij instemt met de betaling van de opgelegde naturalisatiegelden dan wel (bij optie) 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 op grond van artikel 4:5, eerste lid, Awb 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 zes-wekentermijn opgeschort tot de dag waarop op
het ontheffingsverzoek (negatief) is beslist.
Tegen de buitenbehandelingstelling van een optieverklaring of een verzoek om naturalisatie kan binnen zes weken bezwaar
worden aangetekend bij onze Minister . Het bezwaar wordt behandeld door unit Nationaliteit en Naturalisatie (192) van de IND
te Rijswijk.
Stelt de Gouverneur een verzoek om naturalisatie buiten behandeling, dan brengt hij geen advies uit aan de Minister. Zowel
indien de verzoeker bezwaar aantekent tegen de buitenbehandelingstelling, als wanneer de verzoeker dat niet doet, stuurt de
Gouverneur door tussenkomst van de Minister van Justitie van Curaçao of Sint Maarten het dossier inzake het verzoek om
naturalisatie aan de IND.
Overgangsregeling legesverhoging per 1 januari 2011
Voor verzoeken om naturalisatie die zijn ingediend bij de Gouverneur na 31 oktober 2010 maar vóór 1 januari 2011 en
waarvoor de verschuldigde betaling van de leges niet direct heeft plaatsgevonden, geldt het volgende. Om als op tijd ingediend
te gelden, moet een voor 1 januari 2011 gedateerd en door verzoeker ondertekend model 2.1 (verzoek om naturalisatie) in het
dossier aanwezig zijn. Deze overgangsregeling geldt dus uitdrukkelijk alleen voor verzoeken waarbij model 2.1 tussen 31
oktober 2010 en 1 januari 2011 is ingevuld en ondertekend.
In afwijking van hetgeen in paragraaf 3.7.4 bij artikel 7 is opgenomen, wordt de verzoeker die de verschuldigde leges niet
direct bij indiening van het verzoek om naturalisatie voldoet een termijn gegund tot 1 maart 2011 om de leges alsnog te
voldoen dan wel aan te vullen.
Bij betaling van een tussen 31 oktober 2010 en 1 januari 2011 ingediend naturalisatieverzoek vóór 1 maart 2011 gelden nog de
leges van vóór 1 januari 2011. Wordt in deze gevallen niet vóór 1 maart 2011 betaald, dan wordt de aanvraag
buitenbehandeling gesteld . Deze buitenbehandelingstelling moet binnen vier weken na 1 maart 2011 aan de verzoeker worden
bekendgemaakt. Dit betekent dat de verzoeker het bericht van buitenbehandelingstelling voor 29 maart 2011 moet hebben
ontvangen. Zolang het verzoek niet buitenbehandeling is gesteld, kunnen de leges nog betaald worden en kan het verzoek nog
aangevuld worden met ontbrekende documenten. Wordt ná 28 februari 2011, maar vóór de buitenbehandelingstelling alsnog
betaald, dan heft de Gouverneur de leges zoals die vanaf 1 januari 2011 gelden. De overgangsperiode is dan namelijk
verstreken en de legesbedragen zoals die gelden vanaf 1 januari 2011 zijn dan van toepassing.
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De Gouverneur verstrekt bij verzoeken ingediend gedurende de overgangsperiode (dus na 31 oktober 2010 tot 1 januari 2011)
bij model 2.8 aan verzoekers een bijlage met de volgende tekst:
“Voor naturalisatieverzoeken die op of na 1 november 2010, maar voor 1 januari 2011 zijn ingediend, geldt dat de leges
uiterlijk 1 maart 2011 moeten zijn betaald. Alleen dan gelden de legestarieven zoals die tot 1 januari 2011 golden. Heeft u op 1
maart 2011 nog niet betaald, dan zal uw verzoek op zijn laatst 28 maart 2011 buiten behandeling gesteld worden. Wordt op of
na 1 maart 2011 - maar vóór de buitenbehandelingstelling - alsnog betaald, dan gelden de nieuwe tarieven van 2011.”
J
Paragraaf 4./13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, RWN komt te luiden:
paragraaf 4. Afdracht naturalisatiegelden
De in het kader van het afleggen van een verklaring van optie ontvangen gelden, behoeven niet te worden afgedragen. De
behandeling van en de beslissing op de verklaring van optie 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 het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (de
IND). Tevens regelt artikel 8 BON de hoogte van het bedrag dat de Gouverneur behoudt en op welke wijze de afdracht aan de
IND geschiedt. Over de wijze van afdracht van de ontvangen naturalisatiegelden door de Gouverneurs van Curaçao en Sint
Maarten aan de IND, worden de Gouverneurs nader geïnformeerd met een brief van de IND.
De Gouverneur behoudt per enkelvoudig verzoek om naturalisatie Naf. 373, ongeacht of betrokkene het standaard of het
verlaagde tarief betaalt. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen, wordt afgedragen aan het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (de IND) (Naf. 1376 bij standaard tarief en Naf. 929 bij verlaagd tarief).
Bij een gemeenschappelijk verzoek of een gelijktijdig verzoek om naturalisatie van meerdere kinderen binnen één gezin
behoudt de Gouverneur Naf. 634 eveneens ongeacht of standaard of verlaagd tarief is betaald. Het resterende bedrag dat aan
leges is ontvangen wordt afgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Naf. 1601 bij het
standaard tarief en Naf. 1153 bij het verlaagd tarief). In het geval van een verzoek tot medeverlening als bedoeld in artikel 11,
eerste lid, RWN behoudt de Gouverneur Naf. 44 per kind. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen (Naf. 213) wordt
afgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (de IND). Indien 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 het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Nederland (de IND)
zonder tussenkomst van de landen Curaçao of Sint Maarten.
Vanaf 1 januari 2011 gelden de volgende afdrachtcodes:
Tariefgroep

af te dragen
bedrag

afdrachtcode

optie; enkelvoudig
optie; gemeenschappelijk
optie; medeopterende minderjarige
naturalisatie; enkelvoudig; standaard
naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard
naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd
naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd
naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

nvt
nvt
nvt
Naf.
Naf.
Naf.
Naf.
Naf.

nvt
nvt
nvt
100
103
101
104
105

1376
1601
929
1153
213

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 dient te worden gericht aan het Hoofd Financieel Beheer van de Stafdirectie
Middelen & Control van de IND, Postbus 5800, 2280 HV te Rijswijk. Indien het verzoek van de Gouverneur door de IND wordt
gehonoreerd, ontvangt de Gouverneur een bedrag van Naf. 373 voor een enkelvoudig verzoek en Naf. 634 voor een
gemeenschappelijk verzoek.
K
Het Model 1.25 komt te luiden als aangegeven in bijlage 1.
L
Het Model 2.8 komt te luiden als aangegeven in bijlage 2.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2011, nummer 1– 25 november 2011

pagina 9

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant en de voor publicatie geëigende bladen in Curaçao en Sint Maarten
worden geplaatst.

‟s-Gravenhage, 30 november 2010

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,
de directeur-generaal belast met de zorg voor de uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap,

R.K. Visser

TOELICHTING
ALGEMEEN
Bij algemene maatregel van rijksbestuur is het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 (hierna: BON 2002) gewijzigd. Het
besluit verhoogt de naturalisatieleges per 1 januari 2011 en wijzigt het tariefstelsel in die zin dat voortaan ook voor
medeverlening aan minderjarige kinderen bij optie moet worden betaald.

ARTIKELSGEWIJS
A, D, E, F, G, H, J
De optie- en naturalisatiegelden worden met ingang van 1 januari 2011 meer verhoogd dan de gebruikelijke indexering. Voor
een toelichting op deze verhoging en de wijze van indexeren wordt verwezen naar de wijziging van het BON 2002. De
indexering en de wijziging in de hoogte van de leges hebben ook gevolg voor de hoogte van de bedragen die de Gouverneur
zelf behoudt en het deel dat afgedragen wordt aan de IND. Nieuw is dat de Gouverneur voortaan ook geld ontvangt voor het in
behandeling nemen van verzoeken om medeverlening, zowel bij optie als bij naturalisatie.
B en C
Vanaf 1 januari 2011 moet, als gezegd, ook betaald worden voor medeverlening aan minderjarige kinderen bij optie. Dit is
ingevoerd omdat de behandeling van dergelijke verzoeken de Gouverneur ook tijd kost.
I
In de aanloop naar de verhoging van de optie- en naturalisatiegelden per 1 januari 2010 is er voor gekozen om een
overgangsregeling in te stellen waardoor er meer tijd was om de verwachte extra toestroom van naturalisatieverzoeken
ingediend vóór
1 januari 2010 te verwerken. Besloten is om dezelfde overgangsregeling ook toe te passen bij de legesverhoging per 1 januari
2011.
K en L
De modellen 1.25 en 2.8 zijn overeenkomstig de wijzigingen in het BON 2002 aangepast.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,
de directeur-generaal belast met de zorg voor de uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap,

R.K. Visser
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Model 1.25: Verklaring ‘Ingelicht over betaling van optiegelden’
tevens inverzuimstelling*;
alsook:

Verklaring vrijgesteld van optiegelden

Ondergenoemde**
(geslachts)na(a)m(en)

:

.....................................................................................................................

voorna(a)m(en)

:

.....................................................................................................................

geboortedatum

:

.....................................................................................................................

geboorteplaats en geboorteland

:

.....................................................................................................................

nationaliteit(en)

:

.....................................................................................................................

adres

:

.....................................................................................................................

postcode en woonplaats

:

.....................................................................................................................

verklaart door de behandelend ambtenaar te zijn ingelicht over de regeling inzake de te betalen optiegelden. Optant verklaart voorts te zijn
geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om ontheffing van de betaling van de optiegelden.
Optant is ermee bekend dat betaalde optiegelden niet worden terugbetaald, ook niet bij weigering van de bevestiging van de verkrijging van het
Nederlanderschap of intrekking van de verklaring. Optant is bekend dat hij / zij dient te betalen het bedrag van
 Naf 373,- (enkelvoudige optieverklaring)
 Naf 634,- (gemeenschappelijke optieverklaring)
 Naf. 44,- (voor ieder minderjarig kind, waarvoor bij het afleggen van de optieverklaring ook om de Nederlandse nationaliteit gevraagd wordt)
Optant is ermee bekend dat hij vanaf heden gedurende zes weken in de gelegenheid is gesteld het verschuldigde bedrag per kas aan de
Gouverneur te betalen. Betrokkene is ermee bekend dat, indien niet is betaald binnen de bedoelde zes weken, de verklaring van optie conform
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)

Verklaring vrijgesteld van optiegelden***


De Gouverneur verklaart dat de hierboven vermelde optant is vrijgesteld van de betaling van optiegelden.

de Gouverneur,
namens deze,

…………………….
(plaats) (datum)

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

………………………………
(dienststempel)
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Verklaring ‘Ingelicht over betaling van naturalisatiegelden’
tevens inverzuimstelling*;

alsook:

Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden

Ondergenoemde**,
(geslachts)na(a)m(en)

:

...........................................................................................................................

voorna(a)m(en)

:

...........................................................................................................................

geboortedatum

:

...........................................................................................................................

geboorteplaats en geboorteland

:

...........................................................................................................................

nationaliteit(en)

:

...........................................................................................................................

adres

:

...........................................................................................................................

postcode en woonplaats

:

...........................................................................................................................

verklaart door de behandelend ambtenaar te zijn ingelicht over de regeling inzake de te betalen naturalisatiegelden. Verzoeker verklaart voorts te zijn
geïnformeerd over de regels met betrekking tot het laag tarief en de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om ontheffing van de betaling van de
naturalisatiegelden. Verzoeker is ermee bekend dat betaalde naturalisatiegelden niet worden terugbetaald, ook niet bij afwijzing of intrekking van het
verzoek.
Verzoeker is ermee bekend dat voor de behandeling van het verzoek om naturalisatie is verschuldigd:
 Naf 1302,- (enkelvoudig verzoek, verlaagd tarief)
 Naf 1787,- (gemeenschappelijk verzoek, verlaagd tarief)
 Naf. 1749,- (enkelvoudig verzoek, standaard tarief)
 Naf. 2235,- (gemeenschappelijk verzoek, standaard tarief)
 Naf. 257,- (voor ieder minderjarig kind, waarvoor bij het verzoek om naturalisatie ook om de Nederlandse nationaliteit gevraagd wordt)

Ondergetekende is ermee bekend dat hij vanaf heden gedurende zes weken in de gelegenheid is gesteld het verschuldigde bedrag per kas aan de Gouverneur te betalen. Betrokkene is ermee
bekend dat indien niet is betaald binnen de bedoelde zes weken het verzoek om naturalisatie conform artikel 6 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 buiten behandeling wordt gesteld.

 Verzoeker heeft op …………………(datum) een verzoek om ontheffing van de betaling van de naturalisatiegelden ingediend.
……………………………
(plaats, datum)

………………………………
(handtekening verzoeker)

Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden***
 De Gouverneur verklaart dat de hierboven vermelde verzoeker is vrijgesteld van de betaling van naturalisatiegelden.

de Gouverneur,
namens deze,
…………………….
(plaats, datum)

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

…………………………………
(dienststempel)
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Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2010, nummer WBN-CM 2010/5,
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 BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BvvN), het Besluit
naturalisatietoets (BNT), de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (RvvN),de Regeling naturalisatietoets Curaçao
2011 en de Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011;
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
8-1-d Toelichting ad artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, RWN komt te luiden:
8-1-d. Toelichting ad artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d
Voor verlening van het Nederlanderschap overeenkomstig artikel 7 komt slechts in aanmerking de verzoeker die in
het Koninkrijk en het land van ingezetenschap als ingeburgerd kan worden beschouwd op grond van het feit dat
hij beschikt over een bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen mate van kennis van de Nederlandse taal
en – indien hij in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
hoofdverblijf heeft – de taal die op het eiland van het hoofdverblijf gangbaar is, alsmede van de staatsinrichting
en maatschappij van het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en hij zich ook overigens in een van deze samenlevingen heeft doen opnemen.
B
Paragraaf 1./8-1-d Toelichting ad artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, RWN komt te luiden:
paragraaf 1. Algemeen
In dit artikellid beschrijft de wetgever wat hij onder inburgering verstaat. Dit gebeurt aan de hand van een tweedeling: aan de
ene kant moet de vreemdeling die in Curaçao of Sint Maarten verblijft, over voldoende taalvaardigheid beschikken, aan de
andere kant moet hij zich hebben doen opnemen in de samenleving van Curaçao of Sint Maarten en kennis hebben van
staatsinrichting en maatschappij van Curaçao of Sint Maarten.
De vreemdeling die in Curaçao verblijft, moet beschikken over voldoende kennis van het Nederlands en het Papiaments; de
vreemdeling die in Sint Maarten verblijft, moet beschikken over voldoende kennis van het Nederlands en het Engels.
De vreemdeling dient de onderwerpen taal, staatsinrichting en maatschappij op een zodanig niveau te beheersen dat hij
zelfstandig in de samenleving van Curaçao of Sint Maarten kan functioneren. Dit algemeen geformuleerde niveau is bepaald
door een algemene maatregel van rijksbestuur. Artikel 2, vierde lid, Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011 en Regeling
naturalisatietoets Sint Maarten 2011 concretiseert dit niveau als niveau A2 van het Europese Raamwerk voor moderne talen.
Dit is ook in Nederland het vereiste niveau van de naturalisatietoets.
Op 1 oktober 2007 is in Curaçao en Sint Maarten de naturalisatietoets ingevoerd. Met deze toets wordt vastgesteld of de
verzoeker zoveel kennis van de taal en de samenleving bezit dat hij als voldoende ingeburgerd kan worden beschouwd (artikel
2, tweede lid, Besluit naturalisatietoets (BNT)). Vanaf 1 januari 2011 bestaat de naturalisatietoets uit drie onderdelen, die elk
worden getoetst:

Kennis van de staatsinrichting en maatschappij (deel I);

Spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid in het Papiaments in Curaçao of het Engels in Sint Maarten (deel II);

Spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid in het Nederlands in Curaçao en Sint Maarten (deel III).
Het vereiste van kennis van de Nederlandse taal naast het Papiaments in Curaçao dan wel naast het Engels in Sint Maarten
geldt vanaf 1 januari 2011 (Stb. 2010, 292). Vanaf deze datum is eveneens de taalkeuze vervallen voor de toetsing van deel I;
de kennis van de Curaçaosche staatsinrichting en maatschappij wordt uitsluitend getoetst in het Papiaments (artikel 2, tweede
lid, Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011), de kennis van de staatsinrichting en maatschappij van Sint Maarten wordt
uitsluitend getoetst in het Engels (artikel 2, tweede lid, Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011).
Op verzoeken om naturalisatie ingediend vóór 1 januari 2011 blijven de Regeling Naturalisatietoets Curaçao d.d. 5 oktober
2010 (Stc. 2010, 15745) en de Regeling Naturalisatietoets Sint Maarten d.d. 5 oktober 2010 (Stc. 2010, 15743) van
toepassing. Voor deze verzoeken geldt dus dat de verzoeker slechts ingeburgerd hoeft te zijn in één van beide talen, ofwel in
het Nederlands ofwel in het Papiaments (voor Curaçao) dan wel het Engels (voor Sint Maarten), en dat hij kan kiezen in welke
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van deze talen hij de naturalisatietoets aflegt.
Voor vreemdelingen die na 1 januari 2011 een verzoek om naturalisatie indienen en die vóór 1 januari 2011 al
deel I of de gehele naturalisatietoets hebben afgelegd zoals die gold vóór 1 januari 2011, gelden gedeeltelijke
vrijstellingen. Hiervoor wordt verwezen naar par. 2.2.2.
Soms komt een verzoeker in aanmerking komen voor volledige vrijstelling of volledige ontheffing van de naturalisatietoets. Op
basis van een advies van de Gouverneur, zie hierna paragraaf 2.2 en 2.3, bepaalt de IND of de verzoeker is vrijgesteld of is
ontheven. Ook kan het gaan om gedeeltelijke vrijstelling of gedeeltelijke ontheffing.
C
Paragraaf 2.1.1./8-1-d Toelichting ad artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, RWN komt te luiden:
paragraaf 2.1.1. De voorlichtingsfase
Aan de indiening van het verzoek om naturalisatie gaat een voorlichtingsfase vooraf, waarin de Gouverneur de aspirantverzoeker informeert over de voorwaarden voor naturalisatie, waaronder het afleggen van de naturalisatietoets. In dit stadium
kan en hoeft de aspirant-verzoeker nog geen verzoek om naturalisatie in te dienen en dus ook nog geen naturalisatiegelden te
voldoen. De Gouverneur legt dan ook geen dossier aan totdat het verzoek om naturalisatie daadwerkelijk wordt ingediend. In
de regel gebeurt dat pas nadat betrokkene de naturalisatietoets heeft gehaald en het Certificaat Naturalisatietoets kan
overleggen.
Tot het afnemen van de naturalisatietoets en het vaststellen van de uitslag daarvan is in Curaçao bevoegd het
Expertisecentrum voor Toetsen en Examens (ETE) en in Sint Maarten de Dienst Examens Sint Maarten (artikel 3 Regeling
Naturalisatietoets Curaçao 2011 en artikel 3 Regeling Naturalisatietoets Sint Maarten 2011).
De aspirant-verzoeker meldt zich aan bij het ETE dan wel de Dienst Examens Sint Maarten en betaalt voorafgaande aan het
afleggen van de naturalisatietoets de verschuldigde examengelden op een door het ETE dan wel de Dienst Examens Sint
Maarten aangehouden bankrekening. Het ETE dan wel de Dienst Examens Sint Maarten roept de aspirant-verzoeker vervolgens
schriftelijk op om de toets af te leggen, onder vermelding van het tijdstip, de locatie en vereisten voor toetsafname.
Voor zover geen computergestuurde beoordeling plaatsvindt, worden de resultaten van de naturalisatietoets standaard door
twee correctoren beoordeeld. Tegen deze beoordeling staat geen afzonderlijke bezwaar- en beroepsprocedure open omdat de
naturalisandus, los van zijn verzoek om naturalisatie, daardoor niet rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. Het oordeel
over de resultaten van de naturalisatietoets is voor hem uitsluitend van belang in het kader van de uiteindelijke beslissing op
zijn verzoek om naturalisatie. Tegen de afwijzing van het verzoek om naturalisatie staat bezwaar en beroep open (op grond van
de Algemene wet bestuursrecht) in het Europese deel van Nederland.
Als de kandidaat deel I en ook de delen II en III in hun geheel met goed gevolg heeft afgelegd, reikt het hoofd van het ETE dan
wel het hoofd van de Dienst Examens het Certificaat Naturalisatietoets aan hem uit.
Als de kandidaat deel I of (één of meer delen van) deel II en deel III niet heeft behaald, kan hij deze onbeperkt herkansen. Het
ETE in Curaçao of de Dienst Examens Sint Maarten informeert de kandidaat schriftelijk over het tijdstip, de locatie en de
vereisten voor herkansing. De examengelden moeten voorafgaande aan de herkansing op het voor de examengelden
aangehouden rekeningnummer worden gestort.
De examengelden bedragen:
a. voor het afleggen van deel I

Naf. 75,–

b. voor het afleggen van deel II

Naf. 25,–

c. voor het afleggen van deel III

Naf. 10,-

d. voor herkansing van deel I

Naf. 40,–

e. voor herkansing van één deel van deel II

Naf. 75,–

f. voor herkansing van meer dan drie delen van deel II

Naf. 25,–

g. voor herkansing van een deel van deel III

Naf. 37,-

h. voor herkansing van meer dan drie taalvaardigheden van
deel III

Naf. 10,-

D
Paragraaf 2.1.2./8-1-d Toelichting ad artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, RWN komt te luiden:
paragraaf 2.1.2. Aanvraagfase
De verzoeker legt bij zijn verzoek om naturalisatie het Certificaat Naturalisatietoets over (art. 5 BNT) tenzij hij voor volledige
vrijstelling of volledige ontheffing in aanmerking komt (artikel 40, eerste lid, Besluit Verkrijging en Verlies Nederlanderschap).
Indien verzoeker niet voor volledige vrijstelling of volledige ontheffing in aanmerking komt (of daar moet in het geval van
ontheffing nog nader onderzoek naar plaatsvinden), noch het Certificaat Naturalisatietoets kan overleggen, ontraadt de
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Gouverneur hem een verzoek om naturalisatie in te dienen. Staat hij er toch op een verzoek in te dienen, dan wordt zijn
verzoek in ontvangst genomen. In dit geval wijst de Gouverneur verzoeker erop dat zijn verzoek om naturalisatie door de IND
zal worden afgewezen en dat hij de voor naturalisatie te betalen leges niet terug zal ontvangen. De Gouverneur kan verlangen
dat verzoeker een verklaring ondertekent als opgenomen in model 2.21.
Als verzoeker het Certificaat Naturalisatietoets overlegt, neemt de Gouverneur dit op in zijn advies en voegt het in het dossier
dat aan de IND wordt gezonden. Een kopie conform origineel behoudt hij voor zichzelf.
Indien het verzoek om naturalisatie wordt afgewezen, stuurt de IND het originele Certificaat samen met de afwijzende
beschikking terug aan de verzoeker.
E
Paragraaf 2.2./8-1-d Toelichting ad artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, RWN komt te luiden:
paragraaf 2.2. Volledige vrijstelling van de naturalisatietoets
In artikel 3 BNT zijn de gronden voor vrijstelling van de naturalisatietoets opgenomen. Op delen zijn deze ontleend aan de in
het Europese deel van Nederland geldende Wet inburgering, maar van toepassing in het gehele Koninkrijk. In de praktijk zullen
verschillende van de hieronder genoemde gronden niet voorkomen bij verzoeken in Curaçao of in Sint Maarten.
Een verzoeker die zich beroept op volledige vrijstelling dient aan te tonen dat hij behoort tot één van de volgende categorieën:
1. Molukkers, die op grond van de Wet van 9 september 1976 (Stb. 1976, 468) bij de toepassing van de Nederlandse
wetgeving worden behandeld als Nederlander en dientengevolge als voldoende ingeburgerd worden beschouwd;
2. Verzoeker heeft onderwijs gevolgd in de Nederlandse taal of in de taal die daarnaast in Curaçao of in Sint Maarten gangbaar
is, t.w. Papiaments in Curaçao en Engels in Sint Maarten en is in het bezit van een op wettelijke basis uitgereikt diploma of
getuigschrift van afronding van een opleiding van wetenschappelijk onderwijs, hoger onderwijs, algemeen voortgezet
onderwijs, beroepsonderwijs of leerlingwezen. De verzoeker die onderwijs heeft gevolgd in het Papiaments in Curaçao of in het
Engels in Sint Maarten, is slechts volledig vrijgesteld van de naturalisatietoets als hij tevens heeft aangetoond dat hij in een vak
Nederlandse taal is onderwezen en voor dat vak een voldoende heeft behaald (artikel 3, eerste lid onder b BNT).
Betrokkene bezit dan bijvoorbeeld een:
– getuigschrift Wetenschappelijk Onderwijs of Hoger beroepsonderwijs, uitgereikt op grond van de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek;
– diploma voortgezet (middelbaar) onderwijs, uitgereikt op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs;
– diploma beroepsonderwijs, uitgereikt op grond van de Wet educatie beroepsonderwijs;
– diploma leerlingwezen, uitgereikt op grond van de Wet educatie beroepsonderwijs of de Wet op het cursorisch
beroepsonderwijs;
- diploma of getuigschrift uitgereikt op een wettelijke basis anders dan een onderwijswet, nadat onderwijs is gevolgd in de
Nederlandse taal of Papiaments in Curaçao of het Engels in Sint Maarten.
Bij het diploma moet de cijferlijst worden overgelegd.
3.diploma staatsexamen Nederlands als tweede Taal (NT-2), programma I of II;
4. Certificaat Inburgering in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) met daarop de expliciete vermelding dat
voor de delen „Luisteren‟, „Spreken‟, „Lezen‟ en „Schrijven‟ minimaal niveau 2 van de eindtermen Referentiekader Nederlands als
Tweede Taal is gehaald en voor het deel Maatschappij Oriëntatie niveau 2 van de Kwalificatiestructuur Educatie (KSE).
Daarnaast dient verzoeker de verklaring van het ROC over te leggen op grond waarvan het niveau 2 op het certificaat is
ingevuld.
5. Degene die door een Nederlands College van Burgemeester en Wethouders is vrijgesteld of ontheven (artikel 3, eerste lid,
aanhef en onder e, f en g, BNT) van het inburgeringsprogramma in het kader van de WIN. Betrokkene dient in dit geval de
originele beschikking tot vrijstelling of ontheffing te overleggen. Ten aanzien van een beschikking tot vrijstelling (artikel 3,
eerste lid, aanhef en onder e, BNT) moet worden nagegaan of de vrijstelling heeft plaatsgevonden op grond van de
veronderstelling dat verzoeker de kennis, inzicht en vaardigheden op het moment van de vrijstelling reeds in zijn bezit had of
dat hij die (binnen een redelijke termijn na het moment van de vrijstelling) in zijn bezit zou krijgen (artikel 5, tweede lid, WIN).
Vrijstelling van het inburgeringsprogramma kan namelijk ook zijn verleend op grond van kennis, inzicht en vaardigheden
waarvan wordt verondersteld dat die in de toekomst zullen worden verworven. Indien een vrijstelling van het
inburgeringsprogramma is verleend op grond van in de toekomst te verwerven kennis, inzicht en vaardigheden wordt verzoeker
niet vrijgesteld van de naturalisatietoets; betrokkene heeft immers in dat geval nog niet aangetoond dat hij reeds over het
vereiste taal- en kennisniveau beschikt.
6. Degene die ten minste acht jaren tijdens de leerplichtige leeftijd in Nederland heeft verbleven. Het gaat hier om de periode
tussen het vijfde en achttiende levensjaar. Betrokkene kan dit aantonen door een uittreksel uit de bevolkingsadministratie
waaruit blijkt dat hij ten minste acht jaren tijdens de leerplichtige leeftijd woonachtig was in Nederland. Voor de toepassing van
deze vrijstellingsgrond is niet vereist dat het hierbij om een ononderbroken inschrijving van acht jaar gaat; ook de betrokken
persoon die tijdens de leerplichtige leeftijd bijvoorbeeld twee perioden van vier jaar ingeschreven was, is vrijgesteld. Tevens is
niet vereist dat het om legaal verblijf gaat.
7. Degene die in het bezit is van een Belgisch diploma of getuigschrift, behaald in Nederlandstalig onderwijs, met een
voldoende voor het vak Nederlands.
8. Degene die in het bezit is van een Surinaamse diploma of getuigschrift, behaald in het Nederlandstalig onderwijs, met een
voldoende voor het vak Nederlands.
9. Degene die in het bezit is van het diploma van het Europees baccalaureaat van de Europese school (Trb. 1957, 246), voor
zover dat baccalaureaat het vak Nederlands als eerste of tweede taal omvat en voor dat vak een voldoende is behaald.
10. Degene die in het bezit is van het getuigschrift International baccalaureaat Middle Years Certificate, International General
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Certificate of Secondary Education of International Baccalaureaat, indien daartoe een cursus Engels-Nederlandstalig of een
cursus Internationaal Baccalaureaat met daarin het vak Nederlands is gevolgd en voor het vak een voldoende is behaald.
11. Degene die in het bezit is van het certificaat, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit naturalisatietoets zoals dit
luidde voor 1 april 2007. Hieruit moet blijken dat betrokkene is geslaagd voor de volgende vijf delen: kennis van
staatsinrichting en maatschappij; spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid.
Om voor bovengenoemde vrijstellingsgronden in aanmerking te komen, overlegt betrokkene bij het indienen van zijn verzoek
om naturalisatie het originele diploma en in het geval vereist is dat voor het vak Nederlands dan wel Papiamento of Engels een
voldoende is behaald, een door de onderwijsinstelling gewaarmerkte cijferlijst waaruit blijkt dat een voldoende is behaald voor
dat vak.
Voor zowel het verkrijgen van documenten als de vertalingen en eventuele legalisatie of apostille van stukken, dient betrokkene
zelf zorg te dragen. Indien de documenten zijn opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Duits of Frans, dient
betrokkene zorg te dragen voor een door een beëdigd vertaler gemaakte vertaling, die gehecht moet zijn aan het originele
(afschrift van het) document. De thans geldende legalisatiecirculaire is van overeenkomstige toepassing.
Voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek om naturalisatie beoordeelt de Gouverneur summier of het
overgelegde document dat recht op vrijstelling kan geven origineel is, of de personalia overeenkomen met die van verzoeker en
of de inhoud juist is. Als hij van oordeel is dat het document origineel is, de inhoud klopt en de personalia juist zijn, neemt hij
deze stukken in ontvangst. Het verzoek wordt op dat moment in behandeling genomen. De Gouverneur maakt een kopie van
het document en voegt die met de gedateerde en door of namens hem ondertekende aantekening „kopie van origineel‟ in het
dossier. Het origineel geeft hij terug aan verzoeker. Hij stelt een advies op waarin hij de IND meedeelt dat de verzoeker naar
zijn oordeel is vrijgesteld van de naturalisatietoets en stuurt het advies met de kopie van het overgelegde document mee in het
dossier aan de IND. In deze gevallen wordt uiteraard geen Certificaat Naturalisatietoets verlangd.
Als de Gouverneur in dit stadium twijfelt aan de echtheid van het overgelegde document of aan de juistheid van de personalia
of de inhoud, deelt hij dit mee aan verzoeker en stelt hem ervan in kennis dat hij het document en de gegevens, ná het in
behandeling nemen van het verzoek om naturalisatie, nader zal onderzoeken. De Gouverneur neemt het verzoek – als de
verzoeker dit nog steeds wenst in te dienen – wel in behandeling. Als de Gouverneur onmiddellijk vaststelt dat het overgelegde
document niet origineel is of de personalia niet overeenkomen met die van de verzoeker wordt hem ontraden een verzoek in te
dienen. In dat geval wordt er conform deel 2.1.2 gehandeld.
In het geval de Gouverneur, ná het in behandeling nemen van het verzoek, de echtheid van het document of de juistheid van
de gegevens op het overgelegde document nader wil onderzoeken, wint hij daarover advies in van het ETE dan wel van de
Dienst Examens Sint Maarten. In dat geval wordt het originele document tijdelijk ingenomen. Als het contact met het ETE dan
wel de Dienst Examens Sint Maarten leidt tot de vaststelling dat de gegevens op het document niet juist zijn of het document
zelf niet authentiek is, vermeldt hij dat op het adviesblad. De verklaring van het ETE dan wel de Dienst Examens Sint Maarten
en een kopie van het document zelf, worden in het dossier gevoegd dat aan de IND wordt verzonden.
Als het contact met het ETE dan wel de Dienst Examens Sint Maarten leidt tot de vaststelling dat de gegevens juist zijn en het
document echt is, maakt de Gouverneur een kopie van het door de verzoeker overgelegde document en voegt hij die kopie met
de gedateerde en door of namens hem ondertekende aantekening „kopie van origineel‟ in het dossier van verzoeker, met
daarbij de aantekening omtrent de visie van het ETE dan wel de Dienst Examens Sint Maarten.
De Gouverneur stuurt het hele dossier op aan de IND. In zijn advies wordt opgenomen of de verzoeker naar zijn oordeel is
vrijgesteld van de naturalisatietoets.
In het geval dat verzoeker slechts een kopie van de hierboven genoemde documenten kan overleggen, komt hij alleen in
aanmerking voor vrijstelling als hij een recente verklaring van de leiding van het betrokken onderwijsinstituut overlegt waaruit
blijkt dat de kopie overeenstemt met het door dat instituut afgegeven originele getuigschrift of diploma. In het geval van een
overgelegde verklaring als hiervoor bedoeld, neemt de Gouverneur ter verificatie contact op met het instituut dat de verklaring
heeft afgegeven. Als de Gouverneur tot de conclusie komt dat de kopie of de verklaring (of beide documenten) niet authentiek
zijn, neemt hij dit op in zijn advies. Als het contact met het instituut waar de opleiding is gevolgd leidt tot de vaststelling dat de
gegevens juist zijn en het document echt is, neemt de Gouverneur de kopie van het document en de begeleidende verklaring
van het desbetreffende instituut op in het dossier. Het hele dossier stuurt hij op aan de IND. In het advies wordt nu ook
opgenomen dat betrokkene naar het oordeel van de Gouverneur is vrijgesteld van de naturalisatietoets. Wordt een dergelijke
verklaring niet afgelegd, dan dient betrokkene de naturalisatietoets af te leggen.
F
Paragraaf 2.2.1./8-1-d Toelichting ad artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, RWN wordt toegevoegd en komt te luiden:
Paragraaf 2.2.1. Gedeeltelijke vrijstelling van de naturalisatietoets
Artikel 3, derde lid BNT bepaalt dat bij ministeriële regeling kan worden voorzien in gedeeltelijke vrijstelling van de
naturalisatietoets op grond van andere diploma‟s of certificaten dan de hiervoor genoemde. Artikel 6 van de Regeling
naturalisatietoets Curaçao 2011 en artikel 6 van de Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011 geven hieraan uitwerking.
Van het afleggen van het deel dat de mate van kennis van de Nederlandse taal (deel III) toetst is vrijgesteld de verzoeker die
beschikt over één van de volgende certificaten van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal:
a) Certificaat Profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid (niveau A2);
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Taalvaardigheid Praktische Beroepen (niveau A2).
Maatschappelijke Taalvaardigheid (niveau B1),
Professionele Taalvaardigheid (niveau B2),
Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (niveau B2
Academische Taalvaardigheid (niveau C1).

G
Paragraaf 2.2.2./8-1-d Toelichting ad artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, RWN wordt toegevoegd en komt te luiden:
Paragraaf 2.2.2. Gedeeltelijke vrijstelling van de naturalisatietoets als gevolg van de invoering van de tweetalige
naturalisatietoets per 1 januari 2011
Verzoekers om naturalisatie die na 1 januari 2011 een verzoek om naturalisatie indienen, kunnen al in het bezit zijn van een
bewijs van slagen voor deel I (kennis van de staatsinrichting en maatschappij)of van het Certificaat naturalisatietoets
afgegeven vóór 1 januari 2011. Voor deze verzoekers gelden gedeeltelijke vrijstellingen. De volgende situaties kunnen zich
voordoen:
- Verzoeker is in het bezit van een Certificaat Naturalisatietoets Nederlandse Antillen uitgereikt vóór 1 januari 2011en de toets
is afgelegd in het Papiaments dan wel het Engels:
Deze verzoeker is vrijgesteld van het afleggen van het onderdeel dat de kennis van de staatsinrichting en maatschappij (deel I)
toetst. Vermeldt het Certificaat Naturalisatietoets Nederlandse Antillen van deze verzoeker dat de naturalisatietoets is afgelegd
in het Papiaments dan wel het Engels dan is deze verzoeker naast deel I tevens vrijgesteld van het onderdeel beheersing van
het Papiaments (voor Curaçao) dan wel het Engels (voor Sint Maarten) (deel II). Deze verzoeker dient dus nog wel het
onderdeel beheersing van de Nederlandse taal (deel III) af te leggen.
- Verzoeker is in het bezit van een Certificaat Naturalisatietoets Nederlandse Antillen uitgereikt vóór 1 januari 2011en de toets
is afgelegd in het Nederlands:
Deze verzoeker is vrijgesteld van het afleggen van het onderdeel dat de kennis van de staatsinrichting en maatschappij (deel I)
toetst.
Vermeldt het Certificaat Naturalisatietoets Nederlandse Antillen van deze verzoeker dat de naturalisatietoets is afgelegd in de
Nederlandse taal dan is deze verzoeker naast deel I tevens vrijgesteld van het onderdeel beheersing van de Nederlandse taal
(deel III). Deze verzoeker dient dus nog wel het onderdeel beheersing van het Papiaments (voor Curaçao) dan wel van het
Engels (voor Sint Maarten) (deel II) af te leggen.
- Verzoeker is in het bezit van een bewijs van slagen voor deel I van de naturalisatietoets, afgelegd voor 1 januari 2011 en in
het Papiaments dan wel het Engels:
Deze verzoeker is vrijgesteld van het afleggen van het onderdeel dat de kennis van de staatsinrichting en maatschappij toetst
(deel I). Deze verzoeker dient nog wel de delen II (beheersing van het Papiaments (voor Curaçao) dan wel van het Engels
(voor Sint Maarten)) en III (beheersing van het Nederlands) af te leggen.
- Verzoeker is in het bezit van een bewijs van slagen voor deel I van de naturalisatietoets, afgelegd voor 1 januari 2011 en in
het Nederlands:
Deze verzoeker is slechts tot 1 januari 2013 vrijgesteld van het afleggen van het onderdeel dat de kennis van de
staatsinrichting en maatschappij toetst (deel I). Ook deze verzoeker dient nog wel de delen II (beheersing van het Papiaments
(voor Curaçao) dan wel van het Engels (voor Sint Maarten)) en III (beheersing van het Nederlands) af te leggen.
De reden voor deze beperking in de tijd van een in het Nederlands behaald deel I is dat deze verzoeker strikt genomen niet
voldoet aan de per 1 januari 2011 geldende eisen van de naturalisatietoets. Voor degenen die bij invoering van de eis, dat deel
I in de taal van het land van inwoning wordt afgelegd, bezig zijn aan het examen is met deze maatregel een overgangsperiode
ingevoerd.
- Verzoeker is in het bezit van een bewijs van slagen voor deel I van de naturalisatietoets, afgelegd voor 1 januari 2011 in het
Papiaments (voor Curaçao) dan wel het Engels (voor Sint Maarten) of het Nederlands en enkele delen van deel II:
Deze verzoeker kan na 1 januari 2011 zijn lopende taaltraject afmaken in de taal waarin hij dit traject gestart was d.w.z. de
restende delen van de taal waarin hij bezig was afronden. Er geldt na 1 januari 2011 geen wachttermijn voor herkansingen
meer. Deze verzoeker dient na 1 januari 2011 nog wel voor het deel (II dan wel III) te slagen in de taal waarin hij nog geen
toets heeft afgelegd.
H
Paragraaf 2.2.3./8-1-d Toelichting ad artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, RWN wordt toegevoegd en komt te luiden:
paragraaf 2.2.3. Het certificaat bij gedeeltelijke vrijstelling
Nadat de verzoeker, die recht heeft op een gedeeltelijke vrijstelling van de naturalisatietoets als bedoeld in paragraaf 2.2.1 en
2.2.2, geslaagd is voor het deel of de delen die hij nog wel moet afleggen, ontvangt hij van het hoofd van het ETE dan wel de
Dienst Examens Sint Maarten een Certificaat naturalisatietoets waarop is aangetekend welk deel of welke delen hij niet heeft
afgelegd (artikel 9 Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011 en artikel 9 Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011). Deze
aantekening geschiedt alleen op verzoek van degene aan wie het Certificaat wordt afgegeven. Het ETE dan wel de Dienst
Examens Sint Maarten treedt niet in een beoordeling of de verzoeker terecht afziet van het afleggen van een deel van de
naturalisatietoets. Daarover beslist immers de IND. De verzoeker overlegt bij de indiening van zijn verzoek om naturalisatie
aan de Gouverneur dit Certificaat en de bewijsstukken op grond waarvan hij gedeeltelijke vrijstelling heeft.
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I
Paragraaf 2.3./8-1-d Toelichting ad artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, RWN komt te luiden:
paragraaf 2.3. Ontheffing van de naturalisatietoets
De verzoeker die door een belemmering niet in staat is een of meer delen van de naturalisatietoets af te leggen, is ontheven
van de naturalisatietoets (artikel 4 BNT). Daartoe moet de verzoeker aantonen dat:
 hij door een lichamelijke of psychische belemmering dan wel een verstandelijke handicap, niet in staat is om binnen vijf jaar
de naturalisatietoets te halen (paragraaf 2.3.1)of
 het op grond van geleverde inspanningen voor hem redelijkerwijs niet mogelijk is de naturalisatietoets te halen(paragraaf
2.3.2).
Als uitgangspunt voorziet artikel 4 BNT uitsluitend in volledige ontheffing van de naturalisatietoets. Dit uitgangspunt neemt
evenwel niet weg dat het soms ook kan gaan om een gedeeltelijke ontheffing. Per betrokkene moet eerst worden bezien of de
verzoeker toch deel I, II of III in zijn geheel zou kunnen afleggen.
Een verzoeker kan in aanmerking komen voor ontheffing in onder andere de volgende gevallen:

medische belemmeringen: bijvoorbeeld doofheid, blindheid, spraakstoornis of geestelijke belemmering;

aantoonbaar geleverde inspanningen om beide talen te leren op het voor de naturalisatie vereiste niveau.
Bij het indienen van een verzoek om naturalisatie dient betrokkene zelf aan te tonen
dat hij in aanmerking komt voor ontheffing. Voor de procedure hiervoor zie hierna onder paragraaf 2.3.1 en paragraaf 2.3.2.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijst de instantie aan die advies zal uitbrengen ingeval een
verzoeker zich beroept op ontheffing wegens een psychische of lichamelijke belemmering dan wel verstandelijke handicap als
bedoeld in artikel 4, eerste lid onder a, BNT (artikel 10, eerste lid, Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011 en Regeling
naturalisatietoets Sint Maarten 2011).
Fundashon Pro Alfa in Curaçao dan wel de Dienst Examens Sint Maarten is aangewezen om te adviseren over ontheffing ingeval
een verzoeker zich beroept op een taalgerichte belemmering als bedoeld in artikel 4, eerste lid onder b, BNT, (artikel 11
Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011 en artikel 11 Regeling naturalisatie Sint Maarten 2011).

J
Paragraaf 2.3.1./8-1-d Toelichting ad artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, RWN komt te luiden:
paragraaf 2.3.1. Procedure bij beroep op ontheffing van de naturalisatietoets wegens een belemmering
Artikel 10 van de Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011 en artikel 10 van de Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011
geven hieraan uitwerking.
De verzoeker om naturalisatie die aantoont dat hij een zodanig psychische of lichamelijke belemmering dan wel een zodanige
verstandelijke handicap heeft, dat hij binnen vijf jaar niet in staat is de naturalisatietoets af te leggen, is ontheven van de
verplichting te slagen voor de naturalisatietoets. Voor een medisch advies dat de belemmering of handicap aantoont, kan hij
terecht bij de op advies van de Gouverneur aangewezen adviserende instantie. De medisch adviseur is een onafhankelijke arts
–niet zijnde een behandelend arts van betrokkene. Als deze medisch adviseur van oordeel is dat sprake is van een
belemmering of handicap, legt hij dit vast in een medisch advies. Het advies wordt door de medisch adviseur rechtstreeks naar
betrokkene gestuurd. Het medisch advies is als model 2.26 opgenomen in de Handleiding. In het advies dienen de volgende
gegevens ingevuld te zijn: persoonlijke gegevens van betrokkene, de naam van de medische adviseur, onderzoeksactiviteiten,
probleemanalyse, conclusie en advies. Medische adviezen opgemaakt anders dan conform dit model, dan wel onvolledige
adviezen, worden niet geaccepteerd.
De verzoeker overlegt dit advies bij de indiening van zijn verzoek om naturalisatie. Het advies mag bij de indiening van het
verzoek om naturalisatie niet ouder zijn dan zes maanden.
Handelwijze Gouverneur
In de voorlichtende sfeer wijst de Gouverneur betrokkene op het feit dat het medisch advies afkomstig moet zijn van een
medisch adviseur als hierboven beschreven.
De Gouverneur kan zonder nadere inhoudelijke controle afgaan op het medisch advies, en op het adviesblad naturalisatie bij
„inburgering‟ aantekenen dat ontheffing van het examen wordt geadviseerd. Mocht het advies niet conform het advies (model
2.26) of onvolledig zijn, dan adviseert de Gouverneur betrokkene een nieuw advies te krijgen. Wenst betrokkene toch een
verzoek om naturalisatie in te dienen, onder overlegging van een advies dat onvolledig of onduidelijk is, dan wordt op het
adviesblad naturalisatie bij inburgering „niet akkoord‟ aangetekend.
Telefonisch overleg met de IND inzake overgelegde adviezen is voor Gouverneur altijd mogelijk via de vaste aanspreekpunten
bij de unit Nationaliteit en Naturalisatie van de IND.
K
Paragraaf 2.3.2./8-1-d Toelichting ad artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, RWN wordt toegevoegd en komt te luiden:
paragraaf 2.3.2. Beroep op het ondanks geleverde inspanning redelijkerwijs niet in staat kunnen worden geacht het examen te
behalen
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Artikel 11 en 12 van de Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011 en artikel 11 en 12 van de Regeling naturalisatietoets Sint
Maarten 2011 geven hieraan uitwerking. Het gaat hier om een verzoeker die:
1. niet gealfabetiseerd is in zijn eigen taal en de Papiamentse dan wel Engelse en Nederlandse taal, en
2. van wie, gezien zijn leeftijd en overige omstandigheden, niet kan worden verwacht dat hij (nog) Papiaments (voor Curaçao)
of Engels (voor Sint Maarten) en Nederlands leert lezen en schrijven binnen een periode van vijf jaar.
Betrokkene is ontheven van deel III van het examen dan wel van de delen I en II (en wellicht in uitzonderingssituaties van de
delen I, II en III), indien hij een verklaring overlegt van Fundashon Pro Alfa dan wel van de Dienst Examens Sint Maarten,
waarin deze aangeeft dat betrokkene wegens beperkt leervermogen in samenhang met onder meer vooropleiding en leeftijd in
redelijkheid niet in staat geacht kan worden de betreffende taal binnen vijf jaar te kunnen lezen en schrijven op niveau A2.
Let wel: Ook hier gaat het altijd om ontheffing van een geheel deel van de naturalisatietoets. Het gaat dus niet om ontheffing
van een taalvaardigheid.
Betrokkene moet met relevante bewijsstukken aantonen welke inspanning hij heeft verricht om gealfabetiseerd te raken. Indien
blijkt dat er geen serieuze poging is ondernomen, zal worden vastgesteld dat verzoeker niet in aanmerking komt voor
ontheffing.
Haalbaarheidsonderzoek
Het bovenstaande leidt ertoe dat bij een beroep op deze ontheffingsgrond een nader onderzoek moet worden ingesteld. In dit
onderzoek worden de volgende factoren meegenomen: de mate van het niet gealfabetiseerd zijn, de mate van extra inspanning
om gealfabetiseerd te raken, alsmede het leervermogen van betrokkene, de vooropleiding en de leeftijd.
Dit zogenaamde „haalbaarheidsonderzoek‟ vindt plaats bij Fundashon Pro Alfa in Curaçao dan wel bij de Dienst Examens Sint
Maarten. Dit beoordeelt of het haalbaar is voor betrokkene binnen een tijdsbestek van vijf jaar Papiaments (voor Curaçao) dan
wel Engels (voor Sint Maarten) en Nederlands te leren lezen en schrijven. Voor kennis van beide talen geldt dat dit moet liggen
op beheersingsniveau A2 van het Europees Raamwerk voor moderne vreemde talen (artikel 2, vierde lid, Regeling
naturalisatietoets Curaçao 2011 en Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011). Betrokkene dient zelf voor het
haalbaarheidsonderzoek te betalen. De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek worden door Fundashon Pro Alfa dan wel de
Dienst Examens Sint Maarten vastgesteld.
Toetscriteria niet gealfabetiseerd
Iemand is „niet gealfabetiseerd‟ in het kader van de naturalisatietoets indien hij analfabeet is in zowel zijn eigen taal als in het
Papiaments dan wel in het Engels en het Nederlands. Beheerst iemand wel het schrift van zijn eigen taal (bijvoorbeeld
betrokkene kan Arabisch, Chinees of Urdu schrijven), maar beheerst hij niet het Latijnse schrift, dan kan hij niet als „niet
gealfabetiseerd‟ worden beschouwd. Betrokkene beheerst immers de kunst van het schrijven. Onderwijsdeskundigen spreken in
dat geval van „anders‟ gealfabetiseerd zijn.
Heeft iemand in zijn eigen land niet de aldaar gebruikelijke basisopleiding (lagere school) afgerond, dan wordt hij in het kader
van de naturalisatietoets als niet gealfabetiseerd beschouwd. Mogelijkerwijs kan betrokkene enigszins in zijn eigen taal en (al
dan niet) in het Papiaments dan wel het Engels en/of het Nederlands enige woorden lezen en schrijven, toch is betrokkene te
beschouwen als niet gealfabetiseerd. Van een ieder die in beginsel op model 2.27 aangeeft dat hij in het land van herkomst
geen enkele opleiding heeft afgerond, wordt aangenomen dat hij de eigen taal niet kan lezen en schrijven. Betrokkene hoeft
geen stukken te overleggen. Indien echter later blijkt dat betrokkene in een eerdere procedure anders heeft verklaard of indien
anderszins blijkt dat betrokkene toch een opleiding heeft afgerond, dan wordt bij de beslissing op het verzoek om naturalisatie
gemotiveerd van het advies van het Fundashon Pro Alfa dan wel van de Dienst Examens Sint Maarten afgeweken.
Extra inspanning
Betrokkene dient aan de hand van certificaten of verklaringen van (bij voorkeur onderwijs-)instellingen aan te tonen dat hij zich
heeft ingespannen om gealfabetiseerd te raken. Van een „extra inspanning‟ is sprake als meer dan gemiddeld is getracht
Papiaments (voor Curaçao) dan wel Engels (voor Sint Maarten) en/of Nederlands (op A2 niveau) te leren lezen en schrijven.
Het moet wel ten minste gaan om een taalcursus in georganiseerd verband, bij voorkeur bij een onderwijsinstelling, maar het
kan ook gaan om welzijnswerk, een cursus bij of via het arbeidsbureau of een cursus bij buurt- of clubhuis.
De Gouverneur heeft hierbij een voorlichtende taak, die eruit bestaat betrokkene erop te wijzen dat hij bij zijn aanmelding bij
Fundashon Pro Alfa in Curaçao dan wel bij de Dienst Examens Sint Maarten zal moeten kunnen aantonen dat hij (onverplicht)
een cursus Papiaments dan wel Engels en/of Nederlands heeft gedaan. Gezien de kosten voor het onderzoek is het degene die
niet kan aantonen een cursus Papiaments dan wel Engels en/of Nederlands te hebben gedaan, bij voorbaat af te raden om zich
bij Fundashon Pro Alfa dan wel bij de Dienst Examens Sint Maarten te melden voor het onderzoek. Alleen als betrokkene ervan
overtuigd is de „extra inspanning‟ te kunnen aantonen bij Fundashon Pro Alfa dan wel bij de Dienst Examens Sint Maarten,
heeft het zin hem door te verwijzen naar Fundashon Pro Alfa dan wel naar de Dienst Examens Sint Maarten voor het onderzoek
naar de vraag of betrokkene eventueel nog binnen vijf jaar met kans op succes de naturalisatietoets zal kunnen afleggen.
Beperkt leervermogen
Het gaat hier om „beperkt leervermogen‟ in de zin van „beperkte studievaardigheden als gevolg van gebrek aan educatie‟.
Iemand die nooit geleerd heeft om „te leren‟ bezit, in deze context, een „beperkt leervermogen‟. Of hiervan sprake is, wordt
onderzocht en beoordeeld door Fundashon Pro Alfa in Curaçao dan wel door de Dienst Examens Sint Maarten. In die
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beoordeling betrekt Fundashon Pro Alfa dan wel de Dienst Examens factoren als de geen tot zeer beperkte vooropleiding van
betrokkene, diens leeftijd en het feit dat betrokkene wel heeft getracht Papiaments (voor Curaçao) dan wel Engels (voor Sint
Maarten) of Nederlands (op niveau A2 van het Europese Raamwerk voor Moderne Vreemde Talen) te leren schrijven en lezen.
Handelwijze Gouverneur
In de voorlichtende sfeer wijst de Gouverneur de verzoeker er bij een beroep op ontheffing op dat hij bij de indiening van zijn
verzoek om naturalisatie de bewijsstukken overlegt op grond waarvan hij ontheffing van deel I, II en/of III heeft. Beroept de
verzoeker zich op ongeletterdheid, dan wijst de Gouverneur de verzoeker erop, dat hij dient aan te tonen dat hij zich
(onverplicht) heeft ingespannen om gealfabetiseerd te raken. Ook wijst de Gouverneur betrokkene erop dat er kosten zijn
verbonden aan het haalbaarheidsonderzoek.
Als de verzoeker in aanmerking komt voor ontheffing van deel I, II of III van de naturalisatietoets wegens een taalgerichte
belemmering, dan geeft het hoofd van het ETE dan wel van de Dienst Examens Sint Maarten aan de verzoeker een Certificaat
naturalisatietoets waarop is aangetekend welk deel of welke delen de verzoeker niet heeft afgelegd (artikel 12, eerste lid,
Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011 en Regeling naturalisatie Sint Maarten 2011). Deze aantekening geschiedt alleen op
verzoek van degene aan wie het Certificaat wordt afgegeven.
Het ETE dan wel de Dienst Examens Sint Maarten treedt niet in een beoordeling of de verzoeker terecht afziet van het afleggen
van een deel van de naturalisatietoets. Immers uiteindelijk oordeelt de IND over de vraag of betrokkene inderdaad niet de
gemiste delen hoefde te maken.
L
Paragraaf 3./8-1-d Toelichting ad artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, RWN komt te luiden:
paragraaf 3. Opneming in de samenleving van Curaçao of Sint Maarten
Naast het in zijn bezit hebben van een door de wet bepaalde mate van kennis van de Nederlandse en de Papiamentse dan wel
de Engelse taal en van de staatsinrichting en maatschappij van Curaçao dan wel Sint Maarten dient de verzoeker die in
aanmerking wil komen voor naturalisatie zich te hebben doen opnemen in de samenleving. Deze voorwaarde wordt onder
andere getoetst aan de hand van een monogaam huwelijk.
M
Model 2.26 wordt toegevoegd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 1.
N
Model 2.27 wordt toegevoegd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 2.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant en de voor publicatie geëigende bladen in Curaçao en Sint Maarten
worden geplaatst.
‟s-Gravenhage, 15 december 2010
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,
de directeur-generaal belast met de zorg voor Immigratie en Asiel
R.K. Visser

TOELICHTING
ALGEMEEN
De wijzigingen in dit WBN-CM hebben betrekking op het deel invoering van het Nederlands als verplichte taal van inburgering
voor verzoekers om naturalisatie in het Koninkrijk maar buiten Nederland van de Rijkswet van 17 juni 2010, houdende wijziging
van de Rijkswet op het Nederlanderschap, met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke
kwesties (Stb. 2010, 242). Dit deel van genoemde Rijkswet treedt op 1 januari 2011 in werking (Stb. 2010, 292).
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Daarnaast zijn ook enkele onderwerpen overgenomen uit de Nederlandse Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op
het Nederlanderschap met betrekking tot het inburgeringsvereiste, welke ook (in aangepaste vorm) op Curaçao en Sint Maarten
betrekking hebben.
ARTIKELSGEWIJS
A
Dit deel bevat de gewijzigde tekst van artikel 8, eerste lid aanhef en onder d RWN.
B, C, D, L
Deze delen bevatten noodzakelijke aanpassingen als gevolg van de invoering van het Nederlands naast het Papiaments dan wel
Engels als verplicht deel van de inburgering in Curaçao dan wel Sint Maarten.
E
Ten aanzien van de hier genoemde diploma‟s die recht geven op volledige vrijstelling van de naturalisatietoets, wordt door een
wijziging van artikel 3, eerste lid onder b van het Besluit Naturalisatietoets voor de diploma‟s genoemd onder 2 de toevoeging
aangebracht dat als het onderwijs is gevolgd in het Papiaments dan wel het Engels de verzoeker slechts volledig is vrijgesteld
van de naturalisatietoets als hij tevens heeft aangetoond dat hij in een vak Nederlandse taal is onderwezen en voor dat vak een
voldoende heeft behaald.
F en H
Dit deel noemt een aantal certificaten die recht geven op vrijstelling van deel III van de naturalisatietoets, zoals geregeld in de
Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011 (Stb. 2010, *) en de Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011 (Stb. 2010, *).
G en H
Dit deel bevat een aantal deelvrijstellingen voor verzoekers die vóór 1 januari 2011 reeds geslaagd waren voor (een deel van)
de naturalisatietoets, eveneens geregeld in de Regeling naturalisatietoets Curaçao en de Regeling naturalisatietoets Sint
Maarten.
I, J en K
De huidige paragraaf 2.3 Ontheffing van de naturalisatietoets in de toelichting op artikel 8, eerste lid aanhef en onder d, RWN
wordt herschreven naar het voorbeeld van de Nederlandse Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het
Nederlanderschap. Daarmee wordt een duidelijker onderscheid aangebracht tussen het beleid bij ontheffing wegens een
medische belemmering en bij ontheffing wegens een taalgerichte belemmering.
M en N
Ten behoeve van de ontheffingsprocedure worden twee nieuwe modellen ingevoerd.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,
de directeur-generaal belast met de zorg voor Immigratie en Asiel
R.K. Visser
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Model 2.26 Modelverklaring ten behoeve van de medisch adviseur in het kader van de ontheffing van de naturalisatietoets

Wegens de onderstaand(e) vermelde lichamelijke en/of geestelijke belemmering(en) is de verwachtinggerechtvaardigd dat
(geslachts)na(a)men
voorna(a)m(en)
geboortedatum
adres
Postcode en woonplaats
naar alle waarschijnlijkheid niet in staat zal zijn om binnen vijf jaar af te leggen*:
het onderdeel /de onderdelen:










Ondereel I (Kennis van Staatsinrichting en Maatschappij)
1
Onderdeel II (Papiaments/Engels lezen)
Onderdeel II (Papiaments/Engels luisteren)
Onderdeel II (Papiaments/Engels schrijven)
Onderdeel II (Papiaments/Engels spreken)
Onderdeel III (Nederlands lezen)
Onderdeel III (Nederlands luisteren)
Onderdeel III (Nederlands schrijven)
Onderdeel III (Nederlands spreken)

Het betreft hier de navolgende belemmering: (s.v.p. omschrijving belemmering):

hetgeen tot gevolg heeft dat betrokkene (s.v.p. hieronder een korte beschrijving wat de gevolgen van de belemmering zijn zodat
duidelijk wordt wat betrokkene, wegens zijn belemmering, niet kan doen).

Naam ondergetekende
Functie/beroep
Werkzaam bij (indien van toepassing)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
..........................................................................
(plaats) (datum) (handtekening)
*s.v.p. het onderdeel/de onderdelen aankruisen die betrokkene niet kan afleggen; alsmede s.v.p. volledig doorhalen het
onderdeel/de onderdelen die betrokkene wel kan afleggen.
Kan betrokkene geen enkel onderdeel afleggen, s.v.p. alle onderdelen aankruisen.

1

Voor Curaçao Engels doorhalen, voor Sint Maarten Papiaments doorhalen
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Voor het onderzoek naar ongeletterdheid
Ondergetekende,
Achterna(a)m(en):………………………. M/V
voorna(a)m(en):……………………………
geboortedatum:
geboorteplaats en geboorteland:
nationaliteit(en):
adres:
woonplaats:
telefoon:
3

einddatum verblijfsvergunning :
Plaats van indiening naturalisatieverzoek:
meldt zich aan voor:
Een onderzoek naar ongeletterdheid/analfabetisme en leervermogen (dit onderzoek kost Naf. *)
Ondergetekende is door de Gouverneur geïnformeerd dat hij met dit formulier het bewijs moet meesturen dat hij/zij met
één of meer cursussen Papiaments (voor Curaçao)/Engels (voor Sint Maarten of Nederlands zich heeft ingespannen om
Papiaments/Engels en/of Nederlands te leren lezen en schrijven. Ontbreken de benodigde stukken, dan neemt Fundashon
Pro Alfa Curaçao/Dienst Examens Sint Maarten de aanmelding niet in behandeling.
Moedertaal (ik spreek thuis):
Aantal jaren in Curaçao/Sint Maarten:
Hoogste gevolgde opleiding in herkomstland:
Afgerond met diploma: Ja/nee
Hoogste gevolgde opleiding in Curaçao/Sint Maarten (indien van toepassing):
Afgerond met diploma: Ja/nee

…………………..
Handtekening

2

3

………………………..
Plaats en datum

………………………………
(dienststempel)

Doorhalen wat niet van toepassing is
Goed leesbare kopie van het verblijfsdocument (en indien aanwezig een kopie van het paspoort) meezenden met dit formulier
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Staatscourant 2010, 21140
27 december 2010
BEKENDMAKING VAN EN BESLUIT TOT INWERKINGTREDING VAN ENKELE BESLUITEN VAN DE INTERNATIONALE
MARITIEME ORGANISATIE (IMO)
13 december 2010
Nr. VENW/BSK-2010/213189
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op de artikelen 70 en 71, eerste en vierde lid, van het Schepenbesluit 2004 en de artikelen 60 en 61 van de Regeling
veiligheid zeeschepen;
Maakt bekend:
Op 21 mei 2010 heeft de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie resolutie
MSC.294(87) aangenomen. Deze resolutie behelst een wijziging van de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen over zee (International Maritime Dangerous Goods Code; IMDG-Code). De in verband daarmee noodzakelijke
aanpassingen van de Noodmaatregelen en -procedures voor schepen waarmee gevaarlijke stoffen worden vervoerd (Emergency
Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods; EmS-Gids) zijn bij circulaire MSC.1/Circ.1360 door de MSC
vastgesteld.
De bij resolutie MSC.294(87) vastgestelde wijziging van de IMDG-Code en de bij circulaire MSC.1/Circ.1360 vastgestelde
wijziging van de EmS-Gids, alsmede de Nederlandse vertalingen daarvan liggen ter inzage bij de bibliotheek van de
Hoofddirectie Juridische Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Koningskade 4, 2596 AA te Den Haag.
De wijziging van de IMDG-Code treedt internationaal in werking met ingang van 1 januari 2012. De MSC geeft Verdragsluitende
Regeringen bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS-verdrag) echter de
mogelijkheid de gewijzigde IMDG-Code gedeeltelijk of in zijn geheel vanaf 1 januari 2011 in werking te laten treden in
aansluiting op de wijzigingen van de internationale verdragen voor andere modaliteiten betreffende het vervoer van gevaarlijke
stoffen die reeds met ingang van 1 januari 2011 in werking zullen treden.
Op 14 mei 2010 heeft de MSC resolutie MSC.299(87) aangenomen. Deze resolutie behelst een wijziging van de Code voor de
veiligheid van schepen met bijzondere doeleinden 2008 (Special Purpose Ships Code, 2008; SPS-Code 2008). De bij resolutie
MSC.299(87) vastgestelde wijziging van de SPS-Code 2008 ligt eveneens ter inzage bij de bibliotheek van de Hoofddirectie
Juridische Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op het bovengenoemde adres.
Besluit:
ARTIKEL I
De bij resolutie MSC.294(87) vastgestelde wijziging van de IMDG-Code en debij circulaire MSC.1/Circ.1360 vastgestelde
wijziging van de EmS-gids gaan voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004 en de Regeling veiligheid zeeschepen gelden
met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat tot en met 31 december 2011 tevens de voorschriften van de IMDGCode zoals die luidde op 31 december 2010 mogen worden toegepast.
ARTIKEL II
De bij resolutie MSC.299(87) vastgestelde wijziging van de SPS-Code 2008 gaat voor de toepassing van de Regeling veiligheid
zeeschepen gelden met ingang van 1 januari 2011.
Dit besluit zal in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten
worden geplaatst.
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.
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Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 augustus 2011, nummer WBN-CM 2011/1,
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 MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BvvN);

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
Bijlage 1/9-1-b Toelichting ad artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b RWN 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 naturalisatie tot Nederlander.
Bij deze lijst wordt het volgende aangetekend: het betreft hier een momentopname voor zover bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 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 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te melden onder vermelding van
het onderwerp: Afstandsverplichting bij naturalisatie.
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.
Landenlijst oktober 2010
Afghanistan
Albanië
Algerije
Andorra
Angola
Antigua en Barbuda
Argentinië

Armenië
Australië

Azerbeidzjan
Bahama‟s

Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus (Wit-Rusland)
België

B
B
C
A
B
B
C, echter in sommige gevallen A.
Tot Argentijn genaturaliseerden verliezen de Argentijnse nationaliteit wel
automatisch.
B
B
De Australische nationaliteit ging tot 03.04.2002 automatisch verloren bij
naturalisatie tot Nederlander. Het doen van afstand wordt gevraagd in geval van
een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.11.2002 (zie TBN 2002/3).
B
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.
B
C
B
Zie Wit-Rusland
B

Sinds 28.04.2008 moet een bereidheidsverklaring tot het doen van afstand worden
ondertekend. Met ingang van 28 april 2008 is België geen partij meer bij Hoofdstuk 1 van
het Verdrag van Straatsburg. Het doen van afstand wordt dan ook gevraagd in geval van
een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 28 april 2008. Tot 28 april gold A,D (zie
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TBN 2007/10 en TBN 2008/10). De Belgische nationaliteitswetgeving is per 1 april 2007
gewijzigd waardoor een dubbele nationaliteit mogelijk is.
Belize
B
Benin
B
Bhutan
A
Birma (Myanmar)
Zie Myanmar
Bolivia
B
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is
ingediend op of na 22.11.2006 (zie TBN 2006/5).
Bosnië-Herzegovina
A
Onderdanen van Bosnië-Herzegovina die na 01.01.1998 de Nederlandse nationaliteit
hebben gekregen door optie of naturalisatie hebben de nationaliteit van BosniëHerzegovina automatisch verloren conform artikel 17 van de Wet betreffende het
staatsburgerschap van Bosnië-Herzegovina van 1998 (in werking getreden op
01.01.1998). Indien men voor 01.01.1998 de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen valt
men onder een uitzonderingscategorie in de wetgeving van Bosnië-Herzegovina waardoor
tot 01.01.2013 een dubbele nationaliteit blijft bestaan. (zie TBN 2007/12).
Botswana
A
Brazilië
B
Brunei
A
Bulgarije
B
Burkina Faso
B
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is
ingediend op of na 05.03.2009 (datum inwerkingtreding TBN 2008/10).
Burundi
B
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is
ingediend op of na 01.03.2002 (zie TBN 2002/1).
Cambodja
B
Canada
B
Centraal-Afrikaanse Republiek
A
Chili
B
Met ingang van 26 augustus 2005 wordt in artikel 11 van de Chileense grondwet, waarin
gesteld wordt dat afstand kan worden gedaan van de Chileense nationaliteit, geen
onderscheid meer gemaakt tussen Chilenen door geboorte en tot Chileen
genaturaliseerden. Tot Chileen genaturaliseerden verliezen hun Chileense nationaliteit dus
vanaf 26 augustus 2005 niet meer automatisch maar dienen ook afstand te doen.
Het doen van afstand van tot Chileen genaturaliseerden wordt alleen gevraagd in geval
van een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 05.02.2008 (TBN 2007/12)
China
A
Colombia
B
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is
ingediend op of na 22.11.2006 (zie TBN 2006/5).
Comoren, de
B
Congo (Volksrepubliek)
A
Congo (Democratische Rep., vh Zaïre) A
Costa Rica
C
Cuba
C
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Cubaanse nationaliteit.
Voor naturalisatieverzoeken op of na 1 oktober 2010 ingediend, hoeft daarom geen
bereidheidsverklaring van het doen van afstand meer te worden ondertekend.
Cyprus
Denemarken
Djibouti

Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland

B
A, D
B
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 22.11.2006 (zie TBN 2006/5).
B
C
B (geen partij meer bij het verdrag van Straatsburg m.i.v. 22.12.2002).
Tot 28.08.2007 ging de Duitse nationaliteit automatisch verloren. Tot deze datum
diende een verzoeker om naturalisatie tot Nederlander (die niet onder één van de
vrijstellingscategorieën voor de verplichting tot het doen van afstand van de
oorspronkelijke nationaliteit viel) een verklaring (model 2.5 uit de Handleiding) te
ondertekenen dat hij bij de Duitse autoriteiten niet om behoud van de Duitse
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nationaliteit zal vragen (Zie TBN 2002/3).
Vanaf 28.08.2007 dient de verzoeker i.p.v. het model 2.5 het model 2.4 (
bereidheidsverklaring) te tekenen.
Indien het naturalisatieverzoek is ingediend op of na 28.08.2007 en voor
inwerkingtreding van onderhavig TBN en het model 2.4 is niet ondertekend bij het
naturalisatieverzoek dan zal de verzoeker na indiening van zijn verzoek door de IND
op de gewijzigde Duitse wetgeving worden gewezen en worden verzocht het model
2.4 alsnog te ondertekenen.
Is het naturalisatieverzoek ingediend voor 28.08.2007 en is daarbij model 2.5
getekend, dan wordt geen verdere actie ondernomen door de Nederlandse overheid
om betrokkene na zijn naturalisatie (op enig moment ná 28.08.2007) tot
Nederlander bij de Duitse autoriteiten het verlies van de Duitse nationaliteit te
bewerkstelligen.
C
B
Met het oog op de actualiteit van de PIVA voegt de IND aan de kennisgeving aan de
Gouverneur dat betrokkene het Nederlanderschap is verleend, een kopie van de
toestemmingsverklaring van de Egyptische autoriteiten toe. De Egyptische
nationaliteit is verloren gegaan met het verlenen van het Nederlanderschap, mits
genaturaliseerd is ná verkregen toestemming.
Een verzoeker om naturalisatie tot Nederlander dient zich tot het Egyptische
Ministerie van Binnenlandse Zaken te wenden teneinde toestemming tot verkrijging
van een andere nationaliteit te krijgen. Betrokkene dient vóór het moment van
naturalisatie tot Nederlander de beoogde toestemming van het Egyptische Ministerie
van Binnenlandse Zaken te hebben verkregen. Bedoelde toestemming blijkt uit een
(gelegaliseerde) verklaring van de Egyptische ambassade.
De verklaring van de Egyptische ambassade legt betrokkene bij voorkeur over bij
het indienen van zijn naturalisatieverzoek. Het verzoek tot naturalisatie kan ook
worden ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar dan dient betrokkene na
ontvangst van bedoelde verklaring deze in te sturen naar het IND-kantoor Rijswijk
(unit 192) waar zijn verzoek in behandeling is.
Op verzoeken ingediend op of na 01.11.2002 wordt eerst beslist indien de verklaring
van de ambassade is ontvangen. In dit kader wordt indien nodig gebruik gemaakt
van de bevoegdheid uit art. 9, vierde lid RWN.
Het naturalisatieverzoek wordt na ommekomst van de laatste aanhoudingstermijn
ingewilligd indien nog geen toestemmingsverklaring is ontvangen, mits de verzoeker
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.
Een verzoeker om naturalisatie tot Nederlander (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 2.5) te
ondertekenen 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 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 verzoeker duidelijk te maken dat dit niet de bedoeling is, dient
model 2.5 te worden getekend.
Op verzoeken ingediend op of ná 05.02.2008 (zie TBN 2007/12) wordt eerst beslist
indien model 2.5 is ondertekend.
Zie Salvador
Onbekend
B
Na onderzoek is nu gebleken dat het doen van afstand van de Eritrese nationaliteit
mogelijk is op grond van de Eritrese nationaliteitsverordening nr. 21/1992 d.d. 6
april 1992.
Het formulier dat gebruikt dient te worden voor een afstandsverzoek, kan alleen
worden verkregen bij het „Department of Immigration and Nationality executive
secretary‟. Een kopie van het ingevulde verzoek tot afstand van de Eritrese
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nationaliteit moet naar de IND worden gestuurd.
Nadat individueel onderzoek is verricht door de Eritrese autoriteiten wordt afstand al
dan niet toegestaan.
Het doen van afstand wordt gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is
ingediend op of na 1 juli 2010 (de datum waarop WBN 2010 in werking is getreden)
A
A
A
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 alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 16.11.2005 (TBN 2005/5).
B
De Finse nationaliteit gaat eerst verloren nadat de verzoeker aantoont een vreemde
nationaliteit verworven te hebben. Afstand doen kan dan ook eerst nadat de
verzoeker Nederlander geworden is. Het doen van afstand wordt gevraagd in geval
van een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 19.07.2004 (zie TBN
2004/3).
Zie Taiwan
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 dan
ook gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 5
maart 2009. (Tot en met 4 maart 2009 gold „A, D, E‟).
B
B
A
B
De Ghanese nationaliteit ging tot 05.01.2001 automatisch verloren bij naturalisatie
tot Nederlander. Het doen van afstand wordt gevraagd in geval van een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.10.2001 (zie TBN 2001/5).
B
C
Zie Verenigd Koninkrijk en Koloniën
B
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 05.03.2009 (datum inwerkingtreding TBN 2008/10).
A
A
B
A
A
B
B
A
A
Onbekend
Op 20.5.2006 is de nieuwe Grondwet voor Irak in werking getreden.
Uit de Grondwet blijkt niet of een Irakees afstand kan doen van de Iraakse
nationaliteit. De status van de nationaliteitwetgeving is onduidelijk. Het ministerie
van Buitenlandse zaken heeft dit in onderzoek.
C
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Iraanse
nationaliteit. Voor naturalisatieverzoeken op of na 1 oktober 2010 ingediend, hoeft
daarom geen bereidheidsverklaring van het doen van afstand meer te worden
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ondertekend.
B
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 dan ook gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat
is ingediend op of na 1 juli 2010 (de datum dat WBN/2010 in werking is getreden).
A
B
A
C
Zie Servië of Montenegro
B
B
A
B
B
A
B
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 alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 22.11.2006 (datum inwerkingtreding van TBN 2006/5).
A
B
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 04.03.2009 (datum inwerkingtreding TBN 2008/10).
B
B
A
B
B
Betrokkene dient vóór het moment van naturalisatie tot Nederlander toestemming
van de Libanese autoriteiten te hebben om een andere nationaliteit te verkrijgen en
afstand te doen van de Libanese nationaliteit. De toestemming wordt verleend bij
Presidentieel besluit. Dit decreet wordt gepubliceerd in de Libanese Staatscourant
(in Franse vertaling: Journal officiel).
De stukken waaruit de verkregen toestemming blijkt, legt betrokkene bij voorkeur
over bij het indienen van zijn naturalisatieverzoek. Het verzoek tot naturalisatie kan
ook worden ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar dan dient
betrokkene zo spoedig mogelijk de stukken in te sturen naar het IND-kantoor
Rijswijk (unit 192). Op verzoeken ingediend op of na 01.10.2003 wordt eerst beslist
indien de toestemmingsverklaring is ontvangen. In dit kader wordt indien nodig
gebruik gemaakt van de bevoegdheid uit art. 9, vierde lid RWN. Het
naturalisatieverzoek wordt na ommekomst van de laatste aanhoudingstermijn
ingewilligd indien nog geen toestemmingsverklaring is ontvangen, mits de verzoeker
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 doen van de Libanese nationaliteit (TBN 2003/2).
Nadat het Nederlanderschap is verkregen dient betrokkene dit, ten einde afstand
van de Libanese nationaliteit te bewerkstelligen, te melden bij de verantwoordelijke
autoriteiten in Libanon (burgerlijke stand). Hiervan vindt vervolgens een
aantekening plaats in de Libanese burgerlijke stand (civil registration).
Betrokkene dient na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit een origineel en
gelegaliseerd uittreksel uit het register van de Libanese burgerlijke stand te
overleggen aan de IND, waaruit blijkt dat betrokkene afstand heeft gedaan van de
Libanese nationaliteit. Genoemde stukken dienen te zijn voorzien van een vertaling,
gemaakt door een beëdigd vertaler.
A
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C
B
A
B
Met ingang van 10 juli 2009 is Luxemburg geen partij meer bij Hoofdstuk 1 van het
Verdrag van Straatsburg. Het doen van afstand wordt dan ook gevraagd in geval
van een naturalisatieverzoek dat is ingediend vanaf 10 juli 2009. (Tot 10 juli 2009
gold „A, D, E‟).
B
A
A
B
B
B
B
C
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Marokkaanse
nationaliteit.
B
A
B
C, echter in sommige gevallen B.
Tot Mexicaan genaturaliseerden kunnen afstand doen van de Mexicaanse
nationaliteit.
B
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 22.11.2006 (datum inwerkingtreding van TBN 2006/5).
B
A
B
B
B
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek
op of na 22.11.2006 (datum inwerkingtreding van TBN 2006/5).
A
A, voor Namibiërs door registratie of naturalisatie B, voor Namibiërs door geboorte,
afstamming of huwelijk. Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van
een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.10.2001 (zie TBN 2001/5).
C
A
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 (zie TBN 2007/12).
B
A
B, in sommige gevallen A.
Tot Nigeriaan genaturaliseerden verliezen de Nigeriaanse nationaliteit wel
automatisch.
A
A, D
A
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 indien door de President van de Oekraïne aan betrokkene een verklaring van
verlies is afgegeven. Derhalve dient verzoeker na naturalisatie een verklaring van
verlies over te leggen, en dient (m.i.v. 01.03.2002) bij het naturalisatieverzoek
(indien nodig) de bereidheidsverklaring (model 2.4) te worden getekend (zie TBN
2002/1).
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B
B
A, D
Een verzoeker om naturalisatie tot Nederlander 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).
B
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 22.11.2006 (datum inwerkingtreding van TBN 2006/5).
B of C
Afstand is alleen mogelijk voor personen van 21 jaar en ouder. Volgens Pakistaans
recht zijn personen jonger dan 21 jaar namelijk minderjarig. Van verzoekers van 18
tot 21 jaar wordt daarom niet gevraagd om afstand te doen. Alleen aan verzoekers
die op het moment van indiening van het naturalisatieverzoek 21 jaar of ouder zijn,
wordt vanaf 1 juli 2010 (de datum dat WBN/2010 in werking is getreden) gevraagd
model 2.4 te ondertekenen.
A
A
A
B, in sommige gevallen A.
Tot Paraguayaan genaturaliseerden verliezen de Paraguayaanse nationaliteit wel
automatisch.
B
B
B
Zie Katar
B
B
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 22.11.2006 (datum inwerkingtreding van TBN 2006/5).
B
B
B
B
B, voor Salvadoranen door geboorte. Tot Salvadoraan genaturaliseerden verliezen
de Salvadoraanse nationaliteit automatisch als zij vijf jaren zonder onderbreking
buiten El Salvador verblijven.
B
B
A
B
Met het oog op de actualiteit van de PIVA voegt de IND aan de kennisgeving aan de
Gouverneur dat betrokkene het Nederlanderschap is verleend, een kopie van de
toestemmingsverklaring van de Saudische autoriteiten toe. De Saudische
nationaliteit is verloren gegaan met het verlenen van het Nederlanderschap, mits
genaturaliseerd is ná verkregen toestemming.
Een verzoeker om naturalisatie tot Nederlander dient zich tot de Saudische
autoriteiten te wenden teneinde toestemming tot verkrijging van een andere
nationaliteit te krijgen. Betrokkene dient vóór het moment van naturalisatie tot
Nederlander de beoogde toestemming van de Saudische autoriteiten te hebben
verkregen. Bedoelde toestemming blijkt uit een (gelegaliseerde) verklaring van de
Saudische autoriteiten. De verklaring van de Saudische autoriteiten legt betrokkene
bij voorkeur over bij het indienen van zijn naturalisatieverzoek. Het verzoek tot
naturalisatie kan ook worden ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar
dan dient betrokkene na ontvangst van bedoelde verklaring deze in te sturen naar
het IND-kantoor Rijswijk (unit 192) waar zijn verzoek in behandeling is.
Op verzoeken ingediend op of na 04.11.2007 (datum inwerkingtreding van TBN
2007/10) wordt eerst beslist indien de verklaring van de ambassade is ontvangen.
In dit kader wordt indien nodig gebruik gemaakt van de bevoegdheid uit art. 9,
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vierde lid RWN. Het naturalisatieverzoek wordt na ommekomst van de laatste
aanhoudingstermijn ingewilligd indien nog geen toestemmingsverklaring is
ontvangen, mits de verzoeker 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.
A, in sommige gevallen B.
Personen die actief dienst doen of hebben gedaan, dan wel hiertoe opgeroepen zijn
na vrijstelling, hebben voor verlies van hun nationaliteit toestemming van de
regering nodig.
B
B
B
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 05.03.2009 (datum inwerkingtreding TBN 2008/10).
B
B
B
B
A
A
B
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 01.10.2003. 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. (zie TBN
2003/2).
A
A
B
C
B
B
Het doen van afstand wordt echter niet gevraagd. Taiwan wordt niet erkend door
Nederland.
A
A en soms B
Het (automatisch) verlies van de Thaise nationaliteit wordt effectief na publicatie
hiervan in de Thaise Staatscourant. Blijkens artikel 13 van de Thaise Nationality Act
verliest een Thaise vrouw die gehuwd is met een persoon van niet Thaise
nationaliteit na haar naturalisatie niet automatisch de Thaise nationaliteit. Zij kan
wel afstand doen van de Thaise nationaliteit. Dit wordt in Nederland niet van haar
gevraagd aangezien zij valt onder één van de uitzonderingscategorieën (artikel 9 lid
3 RWN).
Voor Thaise vrouwen die getrouwd zijn met een niet Nederlander en niet Thaise
partner geldt dat zij hun Thaise nationaliteit automatisch verliezen wanneer zij de
Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Zij verkrijgen immers niet de nationaliteit van
hun echtgenoot.
B
C
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B
B
A, soms B.
Een burger zal de Tsjechische nationaliteit niet verliezen als de andere nationaliteit
wordt verkregen in verband met een huwelijk met de inwoner van een ander land,
onder de voorwaarde dat het verkrijgen van die andere nationaliteit tijdens de
huwelijkse staat (moet zijn) geschied.
De Tsjechische nationaliteit wordt tevens niet verloren in het geval de andere
nationaliteit van rechtswege wordt verkregen door geboorte.
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 16.11.2005 (TBN 2005/5).
C
B
Dit geldt ook voor mannelijke Turkse onderdanen die hun dienstplicht nog niet
hebben vervuld.
B
B
A
C, echter in sommige gevallen A.
Tot Uruguaan genaturaliseerden verliezen de Uruguaanse nationaliteit wel
automatisch.
A
A
B
De Venezolaanse nationaliteit ging tot 29.12.1999 automatisch verloren bij
naturalisatie tot Nederlander. Het doen van afstand wordt gevraagd in geval van
een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.11.2002 (zie TBN 2002/3).
A
B
B
B
B
B
Met het oog op de actualiteit van de PIVA voegt de IND aan de kennisgeving aan de
Gouverneur dat betrokkene het Nederlanderschap is verleend, een kopie van de
toestemmingsverklaring van de IJslandse autoriteiten toe. De IJslandse nationaliteit
is verloren gegaan met het verlenen van het Nederlanderschap, mits
genaturaliseerd is ná verkregen toestemming.
Betrokkene dient vóór het moment van naturalisatie tot Nederlander bij de
IJslandse autoriteiten te 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 bij
voorkeur over bij het indienen van zijn naturalisatieverzoek. Het verzoek tot
naturalisatie kan ook worden ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar
dan dient betrokkene na ontvangst van bedoelde verklaring deze in te sturen naar
het IND-kantoor Rijswijk (unit 192) waar zijn verzoek in behandeling is.
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 22.11.2006 (zie TBN 2006/5).
Zie Congo, Democratische Republiek
A
A
A
Een verzoeker om naturalisatie tot Nederlander wordt gevraagd een verklaring te
ondertekenen dat de Zuidafrikaanse autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden
gevraagd om behoud van de Zuidafrikaanse nationaliteit.
A
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B (m.i.v. 01.07.2002)
Met ingang van 01.03.2002 dient verzoeker (indien nodig) een ondertekende
bereidheidsverklaring (model 2.4) bij het naturalisatieverzoek te voegen (zie TBN
2002/1). (Tot 01.07.2002: A, D).
B

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2011, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2010.
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Sint Maarten
worden geplaatst.

‟s-Gravenhage, 19 augustus 2011

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,
de wnd. Directeur-generaal Vreemdelingenzaken,

L. Mulder

TOELICHTING

ALGEMEEN
In dit WBN wordt de afstandbepaling van een zestal landen inhoudelijk aangepast. Verder zijn een paar kleine tekstuele
wijzigingen aangebracht om de tekst te verduidelijken.
Cuba
In de praktijk is gebleken dat het niet mogelijk is om een verzoek tot afstand van de oorspronkelijke nationaliteit in te
dienen bij de Cubaanse autoriteiten. Het verzoek wordt niet in ontvangst genomen, omdat het voor (ex-) Cubanen
onmogelijk is om Cuba in te reizen zonder Cubaans paspoort. Voor naturalisatieverzoeken op of na
1 oktober 2010 ingediend, hoeft daarom geen bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden ondertekend.
Eritrea
Uit informatie van de Eritrese autoriteiten (augustus 2009) is gebleken dat het bezitten van meer dan één nationaliteit is
toegestaan in Eritrea en dat het doen van afstand van de Eritrese nationaliteit mogelijk is op grond van de geldende
nationaliteitswetgeving (uit 1992). Het doen van afstand wordt gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is
ingediend op of na 1 oktober 2010.
Iran
In de praktijk is gebleken dat het niet mogelijk is om een verzoek tot afstand van de oorspronkelijke nationaliteit in te
dienen bij de Iraanse autoriteiten. Voor naturalisatieverzoeken op of na 1 oktober 2010 ingediend, hoeft daarom geen
bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden ondertekend.
Italië
Italië heeft op 3 juni 2009 het Verdrag van Straatsburg (Hoofdstuk 1) opgezegd. Deze opzegging treedt in werking op 4

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2011, nummer 1– 25 november 2011

pagina 34

juni 2010. Met de opzegging van Hoofdstuk 1 vervalt ook het Tweede Protocol van het verdrag, aangezien dit protocol ziet
op Hoofdstuk 1 van het verdrag.
Vanaf 1 oktober 2010 geldt de algemene afstandsplicht voor Italiaanse onderdanen en vanaf deze datum moet model 2.4
worden ondertekend.
Libanon
Er zijn een paar kleine tekstuele wijzigingen aangebracht om de tekst met betrekking tot Libanon te verduidelijken.
Pakistan
Gebleken is dat personen onder de 21 jaar volgens Pakistaans recht minderjarig zijn en daarom ingevolge de geldende
Pakistaanse nationaliteitswetgeving geen afstand kunnen doen van de Pakistaanse nationaliteit. Afstand verlangen van
Pakistaanse onderdanen tussen de 18 en 21 jaar is derhalve niet mogelijk. Verzoekers die op het moment van indiening
van het naturalisatieverzoek 18 jaar, maar nog geen 21 jaar zijn hoeven vanaf 1 oktober 2010 model 2.4 niet te
ondertekenen.
Thailand
Uit de Thaise Nationality Act blijkt dat vrouwen, die gehuwd zijn met een buitenlandse partner en die de nationaliteit van
hun partner verkrijgen, de keuze hebben om afstand te doen van de Thaise nationaliteit. Deze vrouwen verliezen derhalve
niet automatisch de Thaise nationaliteit na de naturalisatie tot de nationaliteit van de partner.
Voor Thaise vrouwen die getrouwd zijn met een niet Nederlandse en niet Thaise partner geldt dat zij hun Thaise
nationaliteit automatisch verliezen wanneer zij de Nederlandse nationaliteit verkrijgen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
de wnd. Directeur-generaal Vreemdelingenzaken,

L. Mulder
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Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 oktober 2011, nummer WBN-CM 2011/2,
houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het
gebruik in Curaçao en Sint Maarten
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BvvN), het Besluit optie- en
naturalisatiegelden 2002, het Wijzigingsbesluit Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, de Regeling verkrijging en verlies
Nederlanderschap (RvvN);
Besluit:
Artikel I
De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en
Sint Maarten wordt als volgt gewijzigd:
A
13-1 Toelichting ad artikel 1, eerste lid RWN komt te luiden:
13-1. Toelichting ad artikel 13, eerste lid
Bij algemene maatregel van rijksbestuur worden regelen gesteld betreffende het recht dat verschuldigd is voor
het afleggen en de behandeling van de verklaring van optie en van het verzoek tot verlening van het
Nederlanderschap, de gevallen en de mate waarin daarvan ontheffing kan worden verleend en de wijze waarop
het moet worden voldaan.
De te betalen bedragen voor het afleggen van een optieverklaring en voor het indienen van een verzoek om naturalisatie zijn
vastgelegd in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002.
Met het oog op de jaarlijkse indexering van de optie- en naturalisatiegelden (zie artikel 9, eerste lid, BON) wordt verwezen naar
de in onderstaande tabel vermelde tariefgroepen en de daarbij behorende tariefcodes en bedragen (in Nederlands-Antilliaanse
gulden).
Tariefgroep

Tarief(code)

Bedrag

optie; enkelvoudig
optie; gemeenschappelijk
optie; medeopterende minderjarige
naturalisatie; enkelvoudig; standaard
naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard
naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd
naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd
naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

A
B
C
D
E
F
G
H

Naf.
Naf.
Naf.
Naf.
Naf.
Naf.
Naf.
Naf.

437
743
51
2051
2620
1524
2095
301

B
Paragraaf 1.1/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid RWN komt te luiden:
paragraaf 1.1
Tarieven
Tarief A is verschuldigd als een optant een optieverklaring aflegt op grond van artikel 6 RWN of artikel 28 RWN dan wel artikel
II, eerste lid, van de Rijkswet van 27 juni 2008 (Stb. 270).
Tarief B is verschuldigd als twee optieverklaringen gelijktijdig worden afgelegd door twee:
 met elkaar gehuwden; of
 personen die een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan; of
 ongehuwden die samenleven in een duurzame relatie.
De regeling voor de optiegelden bevat, anders dan bij de naturalisatiegelden het geval is, geen verlaagd tarief voor een
staatloze of een houder van een asielgerelateerd verblijfsrecht.
Tarief C is verschuldigd voor de behandeling van een verzoek tot medeverkrijging bij optie als bedoeld in artikel 6, achtste lid,
RWN. Dit betekent dat voor de behandeling van een verzoek voor een minderjarige om met zijn ouder(s) mee te opteren, naast
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het tarief dat de ouder(s) moet(en) betalen bij het afleggen van hun optieverklaring (tarief A of B), het tarief C moet worden
betaald voor iedere minderjarige voor wie een verzoek tot medeverlening bij optie wordt ingediend.
Zie voor de betalingsprocedure verder paragraaf 3 (betaling van de verschuldigde optie- en naturalisatiegelden).
C
Paragraaf 1.2/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid RWN komt te luiden:
paragraaf 1.2
Categoriale vrijstelling van optiegelden
Optanten die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander worden behandeld zijn ingevolge
artikel 4, eerste lid, BON vrijgesteld van leges.
D
Paragraaf 1.1/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid RWN komt te luiden:
Paragraaf 1.3 Ontheffing van optiegelden
Op grond van artikel 4, derde lid, BON bestaat de mogelijkheid in twee situaties ontheffing van de leges te verlenen. Hierbij
moet het gaan om optieverklaringen van:
a. een minderjarige die zelfstandig een optieverklaring aflegt (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b, c of d, RWN, artikel II,
a, artikel II, b en artikel II, c (Stb. 2008, 270);
b. een persoon die als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als Nederlander is aangemerkt.
Om in aanmerking te komen voor ontheffing moet gelijktijdig met de indiening van de optieverklaring een gemotiveerd
ontheffingsverzoek worden ingediend. De Gouverneur is gemandateerd in de ministeriële regeling om te beslissen op het
verzoek tot ontheffing van de optiegelden (zie artikel 4, vijfde lid, BON). Voor een inwilligend besluit op een ontheffingsverzoek
is model 1.27 beschikbaar. Voor een afwijzend besluit op een ontheffingsverzoek is model 1.28 beschikbaar.
Ad a
In geval van een zelfstandige optie door een minderjarige is er in beginsel geen reden om met betrekking tot de optiegelden
anders te handelen dan in geval van optie door een meerderjarige. In beide gevallen wordt een zelfde inspanning van de
Gouverneur vereist. In beginsel betaalt de minderjarige optant dan ook tarief A voor zijn optieverklaring. Worden echter
tegelijkertijd door twee kinderen binnen één gezin optieverklaringen afgelegd, dan wordt tarief B in rekening gebracht. Tarief B
wordt tevens in rekening gebracht indien meer dan twee kinderen uit één gezin tegelijkertijd optieverklaringen afleggen. Het
derde en volgende kind(eren) wordt ontheffing verleend van het betalen van optiegelden, omdat anders financiële redenen
ertoe zouden kunnen leiden dat binnen gezinnen verschillen in nationaliteit ontstaan (vergelijk de nota van toelichting bij artikel
4 BON). Het is daarom niet redelijk in geval van een gelijktijdige optieverklaring door meerdere kinderen binnen een gezin een
hoger bedrag aan leges op te leggen dan het bedrag in geval van een gemeenschappelijk verzoek.
Ad b
Met betrekking tot personen die als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als Nederlander zijn
aangemerkt, geldt dat de fout moet kunnen worden hersteld zonder kosten voor betrokkene als de administratie een fout in de
beoordeling van het bezit van het Nederlanderschap heeft gemaakt, én betrokkene kan opteren. Als de fout aan betrokkene zelf
is te wijten, bijvoorbeeld indien sprake is van frauduleus of onzorgvuldig gedrag van de betrokkene, wordt geen ontheffing van
de optiegelden verleend.
Artikel 7, tweede lid, BON voorziet in de mogelijkheid dat de Gouverneur aan de rijksoverheid vergoeding verzoekt wegens,
door ontheffing, niet-ontvangen optiegelden
E
Paragraaf 1.4/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid RWN komt te luiden:
paragraaf 1.4
In een enkel geval geen optiegelden verschuldigd
Niet vaak zal (nog) voorkomen dat een optierecht op het Nederlanderschap bestaat op grond van de
Toescheidingsovereenkomst tussen Nederland en Indonesië (TOI, Stb.1949, J 570) of de Toescheidingsovereenkomst tussen
Nederland en Suriname (TOS, Stb.1975, 132). Voor deze opties (artikel 10 TOI en artikel 7, tweede lid, TOS) geldt, dat voor de
verkrijging van het Nederlanderschap niet een bevestiging nodig is, noch dat leges moeten worden betaald. De optant verkrijgt
het Nederlanderschap op het moment dat de optieverklaring wordt afgelegd. Op deze opties zijn het BON en het BVVN niet van
toepassing.
F
Paragraaf 2.1/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid RWN komt te luiden:
Paragraaf 2.1
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Tarieven naturalisatiegelden
Voor naturalisatie is in het algemeen betaling van naturalisatiegelden verschuldigd. Per individueel geval moet worden
nagegaan welk bedrag aan naturalisatiegelden moet worden betaald. Hierbij zijn te onderscheiden:
1. Tarief D: Het standaard tarief voor een enkelvoudig verzoek;
2. Tarief E: Het standaard tarief voor een gemeenschappelijk verzoek;
3. Tarief F: Het verlaagd tarief voor een enkelvoudig verzoek;
4. Tarief G: Het verlaagd tarief voor een gemeenschappelijk verzoek;
5. Tarief H: Het tarief voor een verzoek tot medenaturalisatie ten behoeve van een minderjarig kind.
Zie voor gevallen van categoriale vrijstelling van naturalisatiegelden paragraaf 2.5 en voor de mogelijkheid een
ontheffingsverzoek van de betalingsverplichting in te dienen paragraaf 2.6.
G
Paragraaf 2.2/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid RWN komt te luiden:
Paragraaf 2.2
Tarieven D en E
Bepaling normaal dan wel verlaagd tarief
Komen verzoekers niet in aanmerking voor het verlaagd tarief F of G (zie paragraaf 2.3), dan zijn de tarieven D en E
verschuldigd voor de behandeling van een enkelvoudig dan wel een gemeenschappelijk verzoek om naturalisatie.
Definitie gemeenschappelijk verzoek
Een gemeenschappelijk verzoek wil zeggen dat een verzoek om naturalisatie is ingediend door twee met elkaar gehuwden of
door twee wederzijds geregistreerde partners dan wel door twee ongehuwde personen die in een duurzame relatie anders dan
het huwelijk samenleven.
H
Paragraaf 2.3/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid RWN komt te luiden:
paragraaf 2.3
Tarieven F en G
Het verlaagd tarief voor een verzoek om naturalisatie geldt in de volgende gevallen:
a. In het geval de meerderjarige verzoeker staatloos is dan wel in het bezit is van een op asielgerelateerde gronden afgegeven
4

verblijfsrecht , is het tarief F verschuldigd.
b. In het geval sprake is van een gemeenschappelijk verzoek, dat wil zeggen een verzoek om naturalisatie van twee met
elkaar gehuwden of van twee geregistreerde partners dan wel van twee ongehuwde personen die in een duurzame relatie
anders dan het huwelijk samenleven en beiden of één van beide partners is/zijn staatloos, is het tarief G verschuldigd.
Om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief moet betrokkene in de PIVA te staan ingeschreven als „staatloos‟. Is
betrokkene opgenomen met „onbekende nationaliteit‟, dan geldt dat het normale tarief van toepassing is, tenzij hij/zij houder is
van een asielgerelateerd verblijfsrecht.
I
Paragraaf 2.4/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid RWN komt te luiden:
paragraaf 2.4
Tarief H
Voor de behandeling van een verzoek tot medeverlening als bedoeld in artikel 11, eerste lid, RWN, is het tarief onder H
verschuldigd. Dit betekent dat voor de behandeling van een verzoek voor een minderjarige om met zijn ouder(s) mee te
naturaliseren, naast het tarief dat de ouder(s) moet(en) betalen voor hun naturalisatie (tarief D, E, F of G), het tarief H moet
worden betaald voor iedere minderjarige voor wie een verzoek tot medeverlening wordt ingediend.
J
Paragraaf 2.5/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid RWN komt te luiden:
Paragraaf 2.5
Categoriale vrijstelling van leges
Personen die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander
wordt behandeld, zijn vrijgesteld van naturalisatieleges. Op het adviesblad moet worden aangeven dat het een verzoek van een
Molukker betreft die op grond van genoemde wet wordt behandeld als Nederlander.
Personen die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld, zijn vrijgesteld van
naturalisatieleges.
Het uitgangspunt van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) brengt mee dat
Molukkers, die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander worden behandeld, zijn vrijgesteld
van het betalen van naturalisatiegelden. Op het adviesblad dient te worden aangeven dat het een verzoek van een Molukker
betreft die op grond van genoemde wet wordt behandeld als Nederlander.
4

In Curaçao en Sint Maarten bestaat op dit moment geen verblijfsrecht vergelijkbaar met die in de artikelen 28 of 33 Vw 2000. Het BON (Stb. 2009, 388) anticipeert vanuit de gedachte van
rechtsgelijkheid echter met een eventuele toekomstige invoering van dergelijke verblijfsvergunningen.
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K
Paragraaf 2.6/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid RWN komt te luiden:
paragraaf 2.6
Ontheffing van naturalisatiegelden
5

Onze Minister kan aan de volgende personen ontheffing verlenen van betaling van de naturalisatiegelden:
a. een minderjarige die zelfstandig een verzoek om naturalisatie indient;
b. een persoon die als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als Nederlander is aangemerkt;
c. een persoon die op grond van staatsbelang of van zijn verdiensten voor de staat genaturaliseerd wordt.
Om in aanmerking te komen voor ontheffing moet gelijktijdig met de indiening van het verzoek om naturalisatie een
gemotiveerd ontheffingsverzoek te worden ingediend. De Gouverneur is gemandateerd in de ministeriële regeling om te
beslissen op het verzoek tot ontheffing van naturalisatiegelden. Zie artikel 4, vijfde lid, BON.
Hieronder wordt toegelicht onder welke omstandigheden aan bovengenoemde categorieën van personen ontheffing wordt
verleend.
ad a.
Een minderjarige die zelfstandig een verzoek om naturalisatie indient
– In geval van een zelfstandig verzoek om naturalisatie van een minderjarige is er in beginsel geen reden om met betrekking
tot de naturalisatiegelden anders te handelen dan in geval van een zelfstandige naturalisatie van een meerderjarige. In beide
6

gevallen wordt een zelfde inspanning van de Gouverneur en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
vereist. Voor een zelfstandig verzoek om naturalisatie van een minderjarige wordt in beginsel dan ook hetzij tarief D, hetzij
tarief F in rekening gebracht. Slechts onder de hieronder genoemde drie omstandigheden wordt een minderjarige die een
zelfstandig verzoek om naturalisatie indient, ontheven van het betalen van naturalisatiegelden.
– Worden tegelijkertijd door twee minderjarigen binnen één gezin twee zelfstandige verzoeken om naturalisatie ingediend, dan
wordt hetzij tarief E, hetzij tarief G in rekening gebracht. Het derde en volgende kind(eren) wordt ontheffing verleend van het
betalen van naturalisatiegelden, omdat anders financiële redenen ertoe zouden kunnen leiden dat binnen gezinnen verschillen
in nationaliteit ontstaan (vergelijk de nota van toelichting bij artikel 4 BON). Het is daarom niet redelijk in geval van
gelijktijdige zelfstandige verzoeken om naturalisatie door meerdere minderjarigen binnen een gezin een hoger bedrag aan
naturalisatiegelden op te leggen dan het bedrag in geval van een gemeenschappelijk verzoek. Dit betekent dat de
naturalisatiegelden bij gelijktijdige, zelfstandige, verzoeken om naturalisatie van meerdere kinderen binnen een gezin hetzij
tarief E hetzij tarief G is verschuldigd;
– In het geval een zelfstandig verzoek wordt ingediend door een kind dat is geboren tijdens de optie- of naturalisatieprocedure
van de ouder dan wordt dat kind ontheffing verleend van de verplichting tot het betalen van de naturalisatiegelden. Voor de
ontheffing van de betalingsverplichting dient het naturalisatieverzoek van het kind binnen een redelijke termijn na de
verkrijging of de verlening van het Nederlanderschap aan de ouder te zijn ingediend. De redelijke termijn voor de indiening van
het verzoek van het kind is in dit geval maximaal een jaar nadat de ouder Nederlander is geworden. Wordt het verzoek later
ingediend, dan wordt hetzij tarief D, hetzij tarief F in rekening gebracht;
– In bijzondere gevallen waarin een kind buiten eigen toedoen niet is meegenaturaliseerd, wordt ontheffing verleend van de
betaling van de naturalisatiegelden. Hierbij kan worden gedacht aan een kind dat door zwaarwegende lichamelijke of
psychische omstandigheden ten tijde van de naturalisatie van de ouders niet in het Europese deel van Nederland, Aruba,
Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba verbleef en niet is meegenaturaliseerd.
Bijvoorbeeld een kind dat in het land van herkomst tijdelijk is opgenomen in een ziekenhuis of psychiatrische inrichting. Een en
ander dient te worden aangetoond door middel van een verklaring van een medisch specialist of psychiater.
ad b.
Een persoon die als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als Nederlander is aangemerkt
Met betrekking tot personen die als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als Nederlander zijn
aangemerkt, geldt dat als de administratie een fout heeft gemaakt, deze fout hersteld moet worden zonder kosten voor
betrokkene. Indien de fout aan betrokkene zelf te wijten is, bijvoorbeeld indien er sprake is van frauduleus of onzorgvuldig
gedrag van de betrokkene, wordt geen ontheffing van de naturalisatiegelden verleend.
ad c.
Een persoon die op grond van staatsbelang of van zijn verdiensten voor de staat genaturaliseerd wordt
In gevallen waarin iemand op grond van staatsbelang of zijn verdiensten voor de Staat genaturaliseerd wordt, wordt ontheffing
verleend van de betaling van de naturalisatiegelden vanwege dat staatsbelang en die verdiensten voor de Staat.
Voorbeeld
5
6

Vanaf 14 oktober 2010 is dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Stc. 18 oktober 2010, 16527)
Vanaf 14 oktober 2010 behoort de Rijkswet op het Nederlanderschap tot de verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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1. Een hoogleraar van vreemde nationaliteit komt in aanmerking voor de functie van Procureur-Generaal bij de Hoge Raad.
Voor de vervulling van dit ambt is het bezit van het Nederlanderschap vereist. Deze persoon kan op grond van staatsbelang
voor naturalisatie in aanmerking komen (ervan uitgaande dat tegen het verblijf voor onbepaalde duur geen bedenkingen
bestaan).
2. Een militair van vreemde nationaliteit die een uitzonderlijk hoge Nederlandse militaire onderscheiding heeft gekregen, kan op
grond van verdiensten voor de Staat in aanmerking komen voor naturalisatie.
De bevoegdheid tot verlening van ontheffing is gemandateerd aan de Gouverneur. Voor een inwilligend besluit op een
ontheffingsverzoek is model 2.24 beschikbaar. Voor een afwijzend besluit op een ontheffingsverzoek is model 2.25 beschikbaar.
L
Paragraaf 3/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid RWN komt te luiden:
paragraaf 3
Betaling van de verschuldigde optie- en naturalisatiegelden
De optie- en naturalisatiegelden zijn verschuldigd alvorens een verklaring van optie of verzoek tot verlening van het
Nederlanderschap in behandeling wordt genomen. De betaling heeft in Curaçao en Sint Maarten plaats bij de Gouverneur.
Betrokkene dient een bewijs van betaling te overleggen bij de Gouverneur. Eerst na ontvangst van de betaling dan wel na de
beslissing op een ontheffingsverzoek wordt het ingediende verzoek om naturalisatie dan wel de verklaring van optie in
behandeling genomen (zie de nota van toelichting bij het BON). Ongeacht het verdere verloop van de naturalisatieprocedure –
toewijzing, afwijzing of intrekking van het verzoek 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 verzoek om naturalisatie wordt in
beginsel vastgesteld (op grond van de in paragrafen 1.1, 1.3, 2.2 tot en met 2.4 en 2.6 opgenomen richtlijnen) op het moment
dat de verklaring of het verzoek door de Gouverneur in ontvangst wordt genomen.
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 op grond van artikel 4:5, eerste lid, Awb 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 zes-wekentermijn opgeschort tot de dag waarop op
het ontheffingsverzoek (negatief) is beslist.
Tegen de buitenbehandelingstelling van een optieverklaring of een verzoek om naturalisatie kan binnen zes weken bezwaar
worden aangetekend bij onze Minister7. Het bezwaar wordt behandeld door unit Nationaliteit en Naturalisatie (unit 192) van de
IND te Rijswijk
Stelt de Gouverneur een verzoek om naturalisatie buiten behandeling, dan brengt hij geen advies uit aan de Minister. De
Gouverneur stuurt altijd het naturalisatiedossier aan de IND, ongeacht of de verzoeker wel of geen bezwaar heeft aangetekend
tegen het besluit tot buitenbehandelingstelling van het verzoek.
M
Paragraaf 4/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid RWN komt te luiden:
paragraaf 4
Afdracht naturalisatiegelden
De Gouverneur hoeft de ontvangen optiegelden niet af te dragen aan de IND.
De behandeling van en de beslissing op de verklaring van optie 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 het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (de
IND). Tevens regelt artikel 8 BON de hoogte van het bedrag dat de Gouverneur behoudt en op welke wijze de afdracht aan de
7
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IND geschiedt. Over de wijze van afdracht van de ontvangen naturalisatiegelden door de Gouverneur van Aruba aan de IND,
wordt de Gouverneur nader geïnformeerd met een brief van de IND.
De Gouverneur behoudt per enkelvoudig verzoek om naturalisatie Naf. 437, ongeacht of betrokkene het standaard of het
verlaagde tarief betaalt. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen, wordt afgedragen aan het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (de IND) (Naf. 1614 bij standaard tarief en Naf. 1087 bij verlaagd tarief).
Bij een gemeenschappelijk verzoek of een gelijktijdig verzoek om naturalisatie van meerdere kinderen binnen één gezin
behoudt de Gouverneur Naf. 743 eveneens ongeacht of standaard of verlaagd tarief is betaald. Het resterende bedrag dat aan
leges is ontvangen wordt afgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Naf. 1877 bij het
standaard tarief en Naf. 1352 bij het verlaagd tarief). In het geval van een verzoek tot medeverlening als bedoeld in artikel 11,
eerste lid, RWN behoudt de Gouverneur Naf. 51 per kind. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen (Naf. 250) wordt
afgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (de IND). Indien 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 het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Nederland (de IND)
zonder tussenkomst van de landen Curaçao of Sint Maarten.
Vanaf 1 januari 2012 gelden de volgende afdrachtcodes:
Tariefgroep
optie; enkelvoudig
optie; gemeenschappelijk
optie; medeopterende minderjarige
naturalisatie; enkelvoudig; standaard
naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard
naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd
naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd
naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

af te dragen bedrag
nvt
nvt
nvt
Naf.
Naf.
Naf.
Naf.
Naf.

1614
1877
1087
1352
250

afdrachtcode
nvt
nvt
nvt
120
123
121
124
125

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 dient te worden gericht aan het Hoofd Financieel Beheer van de Stafdirectie
Middelen & Control van de IND, Postbus 5800, 2280 HV te Rijswijk. Indien het verzoek van de Gouverneur door de IND wordt
gehonoreerd, ontvangt de Gouverneur een bedrag van Naf. 437 voor een enkelvoudig verzoek en Naf. 743 voor een
gemeenschappelijk verzoek.
N
Het Model 1.25 komt te luiden als aangegeven in bijlage 1.
O
Het Model 2.8 komt te luiden als aangegeven in bijlage 2.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Sint Maarten worden
geplaatst.
‟s-Gravenhage, 23 oktober 2011
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,
de Directeur-generaal Vreemdelingenzaken,
L. Mulder
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TOELICHTING
ALGEMEEN
De optie-en naturalisatiegelden worden met ingang van 1 januari 2012 in verband met de jaarlijkse indexering verhoogd. Een
overgangsbepaling is niet opgenomen, aangezien het BON ongewijzigd is gebleven. De wijziging van de tarieven betreft tevens
een verrekening, voortkomende uit de op de peildatum geldende valutakoers.
Voor een toelichting op de wijze van indexeren wordt verwezen naar het BON 2002 (Stb. 2002, 325). De indexering heeft ook
gevolg voor de hoogte van de bedragen die de Gouverneur zelf behoudt en het deel dat wordt afgedragen aan de IND.
ARTIKELSGEWIJS
K
Bevat een tekstuele wijziging, waarbij een eerdere omissie wordt hersteld.
L, N en O
De modellen 1.25 en 2.8 zijn aangepast, rekening houdend met het van toepassing zijnde indexcijfer.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,
de Directeur-generaal Vreemdelingenzaken,
L. Mulder
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Model 1.25: Verklaring ‘Ingelicht over betaling van optiegelden’
tevens inverzuimstelling*;
alsook:

Verklaring vrijgesteld van optiegelden

Ondergenoemde**
(geslachts)na(a)m(en)

:

.....................................................................................................................

voorna(a)m(en)

:

.....................................................................................................................

geboortedatum

:

.....................................................................................................................

geboorteplaats en geboorteland

:

.....................................................................................................................

nationaliteit(en)

:

.....................................................................................................................

adres

:

.....................................................................................................................

postcode en woonplaats

:

.....................................................................................................................

verklaart door de behandelend ambtenaar te zijn ingelicht over de regeling inzake de te betalen optiegelden. Optant verklaart voorts te zijn
geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om ontheffing van de betaling van de optiegelden.
Optant is ermee bekend dat betaalde optiegelden niet worden terugbetaald, ook niet bij weigering van de bevestiging van de verkrijging van het
Nederlanderschap of intrekking van de verklaring. Optant is bekend dat hij / zij dient te betalen het bedrag van
 Naf 437,- (enkelvoudige optieverklaring)
 Naf 743,- (gemeenschappelijke optieverklaring)
 Naf.51,- (voor ieder minderjarig kind, waarvoor bij het afleggen van de optieverklaring ook om de Nederlandse nationaliteit gevraagd wordt)
Optant is ermee bekend dat hij vanaf heden gedurende zes weken in de gelegenheid is gesteld het verschuldigde bedrag per kas aan de
Gouverneur te betalen. Betrokkene is ermee bekend dat, indien niet is betaald binnen de bedoelde zes weken, de verklaring van optie conform
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)

Verklaring vrijgesteld van optiegelden***


De Gouverneur verklaart dat de hierboven vermelde optant is vrijgesteld van de betaling van optiegelden.

de Gouverneur,
namens deze,

…………………….
(plaats) (datum)

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

………………………………
(dienststempel)
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Verklaring ‘Ingelicht over betaling van naturalisatiegelden’
tevens inverzuimstelling*;

alsook:

Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden
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Ondergenoemde**,
(geslachts)na(a)m(en)

:

...........................................................................................................................

voorna(a)m(en)

:

...........................................................................................................................

geboortedatum

:

...........................................................................................................................

geboorteplaats en geboorteland

:

...........................................................................................................................

nationaliteit(en)

:

...........................................................................................................................

adres

:

...........................................................................................................................

postcode en woonplaats

:

...........................................................................................................................

verklaart door de behandelend ambtenaar te zijn ingelicht over de regeling inzake de te betalen naturalisatiegelden. Verzoeker verklaart voorts te zijn
geïnformeerd over de regels met betrekking tot het laag tarief en de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om ontheffing van de betaling van de
naturalisatiegelden. Verzoeker is ermee bekend dat betaalde naturalisatiegelden niet worden terugbetaald, ook niet bij afwijzing of intrekking van het
verzoek.
Verzoeker is ermee bekend dat voor de behandeling van het verzoek om naturalisatie is verschuldigd:
 Naf 1524,- (enkelvoudig verzoek, verlaagd tarief)
 Naf. 2095,- (gemeenschappelijk verzoek, verlaagd tarief)
 Naf. 2051,- (enkelvoudig verzoek, standaard tarief)
 Naf. 2620,- (gemeenschappelijk verzoek, standaard tarief)
 Naf. 301,- (voor ieder minderjarig kind, waarvoor bij het verzoek om naturalisatie ook om de Nederlandse nationaliteit gevraagd wordt)

Ondergetekende is ermee bekend dat hij vanaf heden gedurende zes weken in de gelegenheid is gesteld het verschuldigde bedrag per kas aan de Gouverneur te betalen. Betrokkene is ermee
bekend dat indien niet is betaald binnen de bedoelde zes weken het verzoek om naturalisatie conform artikel 6 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 buiten behandeling wordt gesteld.

 Verzoeker heeft op …………………(datum) een verzoek om ontheffing van de betaling van de naturalisatiegelden ingediend.
……………………………
(plaats, datum)

………………………………
(handtekening verzoeker)

Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden***
 De Gouverneur verklaart dat de hierboven vermelde verzoeker is vrijgesteld van de betaling van naturalisatiegelden.

de Gouverneur,
namens deze,
…………………….
(plaats, datum)

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

…………………………………
(dienststempel)

