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LA GAZETTE DE SXM N.V.
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten

M.K. ENTERPRISES N.V.
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten

Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten
de vennootschap per 1 augustus 2011 te
ontbinden.

Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de
vennootschap per 31 december 2012 te ontbinden.

De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang
en samenstelling van de bezittingen en schulden
van de vennootschap is en heeft daarvan een
balans opgemaakt, welke ter inzage ligt en voor
alle belanghebbenden ten kantore van de
vennootschap en het handelsregister gedurende 30
dagen na deze publicatie.
De vennootschap zal op korte termijn al haar
schulden voldoen, waarna het overschot aan de
aandeelhouders
zal
worden
voldaan
overeenkomstig de bepalingen in de statuten van
de vennootschap.

De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang en
samenstelling van de bezittingen en schulden van de
vennootschap is en heeft daarvan een balans
opgemaakt, welke ter inzage ligt en voor alle
belanghebbenden ten kantore van de vennootschap
en het handelsregister gedurende 30 dagen na deze
publicatie.
De vennootschap
schulden voldoen,
aandeelhouders zal
de bepalingen in de

zal op korte termijn al haar
waarna het overschot aan de
worden voldaan overeenkomstig
statuten van de vennootschap.
De Vereffenaar

De Vereffenaar

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

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een digitaal
medium.
Aanleveren uiterlijk dinsdag 9 april a.s. voor
12.00 ‟s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
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AANKONDIGING:
Op grond van artikel 5, zevende lid, van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten.
Bij exploot van 26e februari 2013 van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
Officier van Justitie op St. Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend,
is ten verzoeke van SIMPSONBAY YACHT
CLUB MARINA N.V. D.B.A. SIMPSONBAY
MARINA, gevestigd en kantoorhoudend op
Sint Maarten en gedomicilieerd ten kantore
van
Lexwell
Advocaten, CONSERVATOIR
BESLAG OP ROERENDE ZAKEN t.w. de
Zeilyacht Elianor
van CARLOS SILLA
OTERO en de vennootschap naar vreemd
recht PANORAMA SAIL LTD.
EN/OF
TRUST & FIDUCIARY SERVICES LIMITED,
beiden
met
onbekende
woonof
verblijfplaats, gelegd uit kracht van een
beschikking d.d. 22 februari 2013 van de
Rechter in Het Gerecht in Eerste Aanleg van
St. Maarten.
De deurwaarder, Mark J. Rabess

OPROEPING
Bij exploot dd. 15 maart 2013, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten,
heb ik, Solange M. APON, deurwaarder op St.
Maarten, alhier.
OPGEROEPEN:
Elmead Allen, wonende op St. Maarten, om op
dinsdag, 18 juni 2013 te 08:30 uur voormiddags
ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op St.
Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te
verschijnen, om op de vordering van Cyril Anthony
Earle, wonende op St. Maarten, alhier, te
antwoorden.
De deurwaarder S.M. APON
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OPROEPING
Bij exploot dd. 15 maart 2013, afschrift waarvan is
gelaten aan de Officier van Justitie op St. Maarten,
heb ik, Solange M. APON, deurwaarder op St.
Maarten, alhier.
OPGEROEPEN:
Angelo Marbre, Granite et Carrelage, gevestigd
op St. Martin, om op dinsdag, 18 juni 2013 te
08:30 uur voormiddags ter zitting van het gerecht in
eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te
Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van
mr. Roeland Zwanikken, wonende op St. Maarten,
alhier, te antwoorden.
De deurwaarder S.M. APON
OPROEPING
Bij exploot dd. 15 maart 2013, afschrift waarvan is
gelaten aan de Officier van Justitie op St. Maarten,
heb ik, Solange M. APON, deurwaarder op St.
Maarten, alhier.
OPGEROEPEN:
Jenny Paola Diaz-Aguirre., wonende op St.
Maarten, om op dinsdag, 18 juni 2013 te 08:30
uur voormiddags ter zitting van het gerecht in eerste
aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg
te verschijnen, om op de vordering van Fabian &
Karina Perez-Torres, wonende op St. Maarten, alhier,
te antwoorden.
De deurwaarder S.M. APON

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking gewezen op 8 oktober 2012, door
de E.A. Heer Rechter bij het Gerecht in Eerste
Aanleg, zittingsplaats St. Maarten, tussen Sylvia
Sybil St. Jean en Didier Benjamin, is uitgesproken
de echtscheiding tussen partijen voornoemd
De deurwaarder S.M. APON
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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 de 13e maart 2013, waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St.Maarten, heb ik, Mark John Rabess,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten,
gevolggevend aan de beschikking van 7 maart
2013 van de E. A. Rechter in het Gerecht in
Eerste Aanleg, CARLOS SILLA OTERO,
Kapitein
van
de
zeilyacht
ELIANOR,
geregistreerd in de Republiek van de
Seychellen,
zonder bekende woon- of
verblijfplaats
op
Sint
Maarten
en de
vennootschappen
naar
vreemd
recht
PANORAMA SAIL LTD. (EN/OF) TRUST &
FIDUCIARY SERVICES LIMITED, eigenaar
van de zeilyacht Elianor, met onbekende
vestigingsplaats

Bij exploot dd. 7 maart 2013, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb
ik, Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten,
alhier, ten verzoeke van Dawn Beach Estate Lots
Foundation,
gevestigd
op
St.
Maarten,
gedomicilieerd ten kantore van mr. K.J.C. van
Bekkum, aan Vincent Godfret Joseph zonder
bekend adres binnen of buiten St. Maarten,
BETEKEND een grosse van een VONNIS van het
Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten,
van 8 maart 2011, met het bevel om binnen twee
(2) dagen na betekening van gemeld vonnis aan de
inhoud daarvan te voldoen.

OPGEROEPEN:

OPROEPING

om op 18 juni 2013, des voormiddags te
8:30 uur te verschijnen ten Raadhuize te
Philipsburg op St.Maarten om op de vordering
van de naamloze vennootschap Simpsonbay
Yachtclub Marina N.V. d.b.a. Simpsonbay
Marina, gevestigd op Sint Maarten ten
kantore
van
Lexwell
Advocaten,
te
antwoorden. (AR 33/13)

Bij exploot dd. 15 maart 2013, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb
ik, Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten,
alhier.

De deurwaarder, Mark J. Rabess
OPROEPING
Bij exploot dd. 15 maart 2013, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten,
heb ik, Solange M. APON, deurwaarder op St.
Maarten, alhier.
OPGEROEPEN:
Aster Allen, wonende op St. Maarten, om op
dinsdag, 18 juni 2013 te 08:30 uur voormiddags
ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op St.
Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te
verschijnen, om op de vordering van Cyril Anthony
Earle, wonende op St. Maarten, alhier, te
antwoorden.
De deurwaarder S.M. APON

De deurwaarder S.M. APON

OPGEROEPEN:
Car & Cash N.V., gevestigd op St. Maarten, om op
dinsdag, 18 juni 2013 te 08:30 uur voormiddags
ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op St.
Maarten,
ten
Raadhuize
te
Philipsburg
te
verschijnen, om op de vordering van Fabian & Karina
Perez-Torres, wonende op St. Maarten, alhier, te
antwoorden.
De deurwaarder S.M. APON
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

February 2013
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Securities and loans
Domestic assets

Difference
compared to
28-Feb-13
31-Jan-13

3,355.6
1,195.4
1,992.6
167.6

-75.4
-57.4
-18.0
0.0

473.1

14.2

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

591.3
591.3

0.1
0.1

2,125.5

-3.2

Currency in circulation

385.8

0.1

166.3
64.0
0.1
102.0
0.2

-2.2
2.6
0.0
-4.8
0.0

1,266.1
303.3
29.0
933.7

-20.7
-21.6
0.0
0.9

307.4
213.5
93.9

19.7
19.6
0.1

1,111.9

-58.1

Domestic liabilities

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

0.7
0.7
0.0
0.0

0.5
0.5
0.0
0.0

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

Claims on deposit money banks
Current account balances

0.9
0.9

0.9
0.9

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

471.5
471.5

12.8
12.8

Claims on other sectors
Other assets

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

Total assets

3,828.6

-61.2

Difference
compared to
28-Feb-13
31-Jan-13

Total liabilities

3,828.6

-61.2

During the month of February 2013, the Bank continued to direct its monetary policy at reducing the liquidity in
the domestic money market. The percentage of the reserve requirement, the main instrument, was increased by
0.25 percentage point to 15.25%. This instrument aims at influencing commercial banks‟ liquidity and, hence, the
growth in credit extension. During the biweekly CD-auctions,1 the Bank aimed only at the refinancing of maturing
CDs. The amount of outstanding CDs, therefore, remained unchanged.
Base money2 dropped by NAf.21.5 million in February 2013, reflecting a decrease in the current account balances
of the commercial banks (NAf.21.6 million). The latter was due to, among others things, the net purchase of
foreign exchange. In addition, USONA3 transferred money from its accounts at the commercial banks towards its
account at the Bank. This explains also a large part of the increase in the item “Deposits of other residents” by
NAf.19.6 million.

1
2
3

Certificates of deposit.
The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
USONA is the foundation that approves and funds development projects in Curaçao and Sint Maarten.
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The item “Claims on other sectors” on the assets side of the balance sheet rose by NAf.12.8 million due to the
Bank‟s purchase of debt securities that were issued by St. Maarten Harbour Finance N.V., resulting in an
expansion of the Bank‟s investment portfolio.
Furthermore, the item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.18.0 million,
due mainly to the purchase of securities issued by St. Maarten Harbor Finance N.V. and the net purchase of foreign
exchange by the commercial banks.
Finally, the item "Gold" on the assets side of the balance sheet declined by NAf.57.4 million as a result of a lower
market value at the balance sheet date, compared to the end of January 2013. The decrease in the item “Capital
and reserves” on the liabilities side of the balance sheet is related to the decrease of the market value of gold.
Willemstad, March 19, 2013
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
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DE LANDSCOURANT
VAN SINT MAARTEN
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 maart 2013,
nummer WBN-CM 2013/1, houdende wijziging van de Handleiding voor de
toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het
gebruik in Curaçao en Sint Maarten
DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE,
Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap en het Verdrag betreffende beperking van gevallen van
meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit, afgesloten
te Straatsburg op 6 mei 1963;
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
1-2 Toelichting ad artikel 1, tweede lid HRWN-CM komt te luiden:
1-2 Toelichting ad artikel 1, tweede lid
Behoudens voor de toepassing van artikel 15A, onder a, van deze rijkswet wordt mede verstaan onder:
a. echtgenoot: de partner in een in Nederland geregistreerd partnerschap alsmede de partner in een
buiten Nederland geregistreerd partnerschap dat op grond van de artikelen 2 en 3 van de Wet
conflictenrecht geregistreerd partnerschap wordt erkend, en
b. huwelijk:het in Nederland geregistreerd partnerschap alsmede het buiten Nederland geregistreerd
partnerschap dat op grond van de artikelen 2 en 3 van de Wet conflictenrecht geregistreerd
partnerschap wordt erkend.
Op 1 januari 2012 is de Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap, die niet van toepassing is in Curaçao en
Sint Maarten, vervallen. Vanaf die datum is in Europees Nederland artikel 10:60 BW-NL tot en met artikel 10:91
BW-NL van toepassing. De hierboven opgenomen wettekst is nog niet aangepast. Artikel 10:91 BW-NL bepaalt dat
het conflictenrecht van artikel 10-60 BW-NL tot en met artikel 10:91 BW-NL van toepassing is op geregistreerde
partnerschappen die vanaf 1 januari 2005 in Europees Nederland zijn aangegaan.
In het kader van de RWN worden in Europees Nederland geregistreerde partnerschappen gelijkgesteld met een
huwelijk. Met ingang van 1 januari 2005 worden buiten Europees Nederland geregistreerde partnerschappen
gelijkgesteld met een huwelijk, als bedoeld in artikel 1, tweede lid, RWN.
Dit betekent dat op of na 1 januari 2005 voor verkrijging van het Nederlanderschap op gelijke wijze als een
huwelijkspartner in aanmerking komt, de partner van een Nederlander als het partnerschap in het buitenland is
geregistreerd en op grond van artikel 10:60 BW-NL tot en met artikel 10:91 BW-NL in Europees Nederland wordt
erkend.
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De nationaliteitsrechtelijke gelijkstelling van het in Europees Nederland geregistreerde partnerschap en het buiten
Europees Nederland geregistreerde partnerschap dat in Europees Nederland wordt erkend, geldt voor alle landen
van het Koninkrijk. Het zojuist gestelde, neemt niet weg dat (tot 1 januari 2012 de Wet conflictenrecht
geregistreerd partnerschap) na 1 januari 2012 artikel 10:60 BW-NL tot en met artikel 10-91 BW-NL alleen in
Europees Nederland kan worden toegepast. Dit betekent dus dat (tot 1 januari 2012 de Wet conflictenrecht
geregistreerd partnerschap) artikel 10:60 BW-NL tot en met artikel 10-91 BW-NL niet van toepassing is in Curaçao
en Sint Maarten.
De gelijkstelling geldt echter niet bij de toepassing van artikel 15A, eerste lid, aanhef en onder a, RWN. Hoofdregel
van artikel 15A, RWN is dat het Nederlanderschap verloren gaat door vrijwillige verkrijging van de nationaliteit van
een land dat partij is bij het Verdrag van Straatsburg. In een aantal gevallen zal dat verlies echter niet intreden.
Zo zal het Nederlanderschap niet verloren gaan als het land, waarvan men de nationaliteit heeft verkregen, ook
partij is bij het Tweede Protocol en de betrokkene bovendien getrouwd is met een persoon die de nationaliteit van
dat land bezit. Deze uitzondering geldt niet als in plaats van een huwelijk sprake is van een geregistreerd
partnerschap. Dat vloeit rechtstreeks voort uit de woorden „Behoudens voor de toepassing van artikel 15A, onder
a, van deze Rijkswet‟ in dit artikellid.
In de toelichting bij artikel 15A, aanhef en onder a, RWN is een en ander verder verduidelijkt; zie aldaar voorbeeld
3, in samenhang met voorbeeld 2.
B
4-alg Toelichting ad artikel 4 HRWN-CM komt te luiden:
4-alg Toelichting algemeen
Paragraaf 1 Algemeen
Verkrijging Nederlanderschap bij erkenning of wettiging
Tot 1 april 2003 verkreeg een minderjarige vreemdeling de Nederlandse nationaliteit door erkenning en/of
wettiging door een Nederlander (artikel 4 RWN (oud)). Tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009 kon een erkende
en/of gewettige minderjarige (uitsluitend) na drie jaar opvoeding en verzorging door de Nederlandse man het
Nederlanderschap verkrijgen door optie. De verkrijging van het Nederlanderschap door wettiging is vanaf 1 maart
2009 opgenomen in artikel 4, derde lid RWN. Prénatale erkenning (erkenning van de ongeboren vrucht) door een
Nederlandse man leidt tot onmiddellijke verkrijging van het Nederlanderschap vanaf de geboorte. (zie artikel 3,
eerste lid RWN).
Verkrijging Nederlanderschap na vaststelling vaderschap
Sinds 1 april 1998 kan op grond van artikel 1:207 BW-NL in Europees Nederland gerechtelijk worden vastgesteld
wie de vader van een kind is. Door deze vaststelling van het vaderschap komt het kind vanaf de geboorte in
familierechtelijke betrekking met de vader te staan (zie artikel 1:207, vijfde lid, BW-NL). Voor de beoordeling of
het kind daardoor tevens de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen, moet onderscheid worden gemaakt tussen
de volgende situaties:
 Is het kind geboren vóór 1 januari 1985, en is de vaststelling van het vaderschap onherroepelijk geworden vóór
1 april 2003, dan leidt de vaststelling van het vaderschap niet tot verkrijging van het Nederlanderschap door
het kind. Zie verder de toelichting in paragraaf 2.
 Is het kind geboren op 1 januari 1985 of daarna, en is het vaderschap vastgesteld vóór 1 april 2003, zie de
toelichting in de paragrafen 3, 4 en 5.
 Is de vaststelling van het vaderschap ná 1 april 2003 onherroepelijk geworden, dan verkrijgt het kind het
Nederlanderschap. Zie de toelichting bij artikel 4, eerste lid, RWN.
Verkrijging Nederlanderschap na postnatale erkenning cq. wettiging
Vanaf 2 juni 2007, met terugwerkende kracht tot 1 april 2003 werd een postnatale erkenning, in combinatie met
een gerechtelijk bewijs van biologisch vaderschap, gelijkgesteld met een gerechtelijke vaststelling van het
vaderschap. Het Nederlanderschap werd verkregen op de in artikel 4, eerste lid RWN genoemde datum. Een
gerechtelijk bewijs van biologisch vaderschap is een rechterlijke uitspraak waarin is vastgesteld dat de erkenner
ook de biologische vader is. Het kan hierbij gaan om een uitspraak van de artikel 17 RWN-rechter, de
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vreemdelingenrechter of een buitenlandse rechter, die op grond van DNA onderzoek oordeelt dan wel anderszins
uitdrukkelijk vaststelt dat de erkenner de biologische vader van het kind is. Het enkel overleggen van DNA-bewijs
volstond derhalve niet.
Verkrijging Nederlanderschap na postnatale erkenning cq. wettiging
Vanaf 2 juni 2007, met terugwerkende kracht tot 1 april 2003 werd een postnatale erkenning, in combinatie met
een gerechtelijk bewijs van biologisch vaderschap, gelijkgesteld met een gerechtelijke vaststelling van het
vaderschap. Het Nederlanderschap werd verkregen op de in artikel 4, eerste lid RWN genoemde datum. Een
gerechtelijk bewijs van biologisch vaderschap is een rechterlijke uitspraak waarin is vastgesteld dat de erkenner
ook de biologische vader is. Het kan hierbij gaan om een uitspraak van de artikel 17 RWN-rechter, de
vreemdelingenrechter of een buitenlandse rechter, die op grond van DNA-onderzoek oordeelt dan wel anderszins
uitdrukkelijk vaststelt dat de erkenner de biologische vader van het kind is. Het enkel overleggen van DNA-bewijs
was daarom niet voldoende.
Vanaf 1 maart 2009 verkrijgt een minderjarige vreemdeling die na zijn geboorte door een Nederlander wordt
erkend en jonger is dan zeven jaar, dan wel de minderjarige vreemdeling die door een Nederlander wordt
gewettigd, het Nederlanderschap van rechtswege. Minderjarige vreemdelingen die door een Nederlander worden
erkend als zij zeven jaar of ouder zijn, verkrijgen het Nederlanderschap als de Nederlandse erkenner zijn
biologische vaderschap via een DNA-test bij of binnen een jaar na erkenning aantoont.
Buitenlandse erkenningen
De Antilliaanse autoriteit of ambtenaar zal vragen van internationaal en interregionaal privaatrecht in beginsel
moeten beantwoorden aan de hand van het eigen, Antilliaanse internationaal en interregionaal privaatrecht.
Dit recht wordt gevonden in de verdragen waarbij Curaçao en Sint Maarten partij zijn. Daarnaast moet naar het
nationaal internationaal privaatrecht worden gekeken. De Algemene Bepalingen der Wetgeving van Curaçao, het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en eventuele landsverordeningen die het conflictenrecht op een specifiek
terrein regelen zijn in dit kader van belang. De Wet AB bepaalt dat het burgerlijk recht hetzelfde is voor hen die
geen ingezetenen zijn als hen die ingezetenen zijn van Curaçao (lees: Curaçao en Sint Maarten) en dat de
algemene verordeningen, betreffende de staat en de bevoegdheid der personen de ingezetenen van Curaçao (lees
Curaçao en Sint Maarten) verbinden, ook wanneer zij zich buiten Curaçao (lees Curaçao en Sint Maarten) bevinden
(het domiciliebeginsel – artikel 5 en 7 Wet AB). Het internationaal privaatrecht kan ten slotte worden gevonden in
rechterlijke uitspraken over specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld van de Hoge Raad).
Als er geen aanknopingspunten in deze rechtsbronnen te vinden zijn, kan gezocht worden naar aanknopingspunten
in het internationaal privaatrecht van landen met een rechtsstelsel vergelijkbaar met dat van Curaçao en Sint
Maarten – bijvoorbeeld het Nederlandse internationaal privaatrecht.
Als zich vragen van buitenlandse erkenningen voordoen moet worden gekeken naar de bijlage waarin de
verdragen waarbij Curaçao en Sint Maarten zijn aangesloten zijn opgesomd. Met inachtneming hiervan geldt het
volgende.
Als buiten Curaçao en Sint Maarten een rechterlijke uitspraak leidt tot de vaststelling, wijziging, beëindiging of
vernietiging van familierechtelijke betrekkingen, wordt deze rechterlijke uitspraak erkend mits aan de minimale
vereisten daarvoor is voldaan (zie onder 2).
Ook als de akte wordt opgemaakt waarbij familierechtelijke betrekkingen tot stand komen, worden gewijzigd,
beëindigd of vernietigd dan worden deze erkend. Van belang is daarbij wel de voorwaarde dat er familierechtelijke
betrekkingen gevestigd moeten zijn. Dat is niet in alle gevallen waarin een vader in de akte wordt vermeld,
daadwerkelijk het geval. Zo komt het in veel Oostbloklanden voor dat, als er geen juridische vader bekend is, een
fictieve vader in de akte wordt vermeld. Deze vader hoeft uiteraard niet te worden geregistreerd. Ook een op
aangifte van de moeder in de akte vermelde vader hoeft niet altijd de juridische vader te zijn. In sommige landen
kan bovendien een biologische vader in een akte worden vermeld, die echter juridisch geen band met het kind
heeft. Aan de enkele vermelding van de vader in een geboorteakte kunnen daarom niet altijd
afstammingsrechtelijke gevolgen worden verbonden. Vaak zal nader bewijs moeten worden gevraagd om duidelijk
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te maken op welke grond de man als vader in de akte is vermeld.
De wettiging van een kind door het huwelijk van zijn ouders wordt erkend op grond van het wettigingsverdrag,
waarop hierboven bij het onderdeel wettiging al is ingegaan. Niet de plaats van het huwelijk is daarbij van belang,
maar:
 de nationale wet van elk van de ouders
 de gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de ouders of, bij ontbreken daarvan;
 de gewone verblijfplaats van het kind.
Leidt één van de aangewezen rechtstelsels tot wettiging, dan wordt deze wettiging erkend.
Paragraaf 2 Kind geboren vóór 1 januari 1985, Nederlandse vaststelling vaderschap vóór 1 april 2003
Als het kind is geboren vóór 1 januari 1985 en de vaststelling van het vaderschap in beginsel onherroepelijk is
geworden vóór 1 april 2003, heeft het kind het Nederlanderschap niet verkregen. Met “in beginsel onherroepelijk”
wordt bedoeld de situatie dat de termijnen voor het instellen van rechtsmiddelen zijn verstreken. Let op! Dit neemt
niet weg dat een onbekend gebleven belanghebbende alsnog de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap door
middel van een rechterlijke procedure kan aantasten. Weliswaar vestigt de vaststelling van het vaderschap een
familierechtelijke betrekking tussen vader en kind vanaf de geboorte, maar dit leidt dit niet tot verkrijging van het
Nederlanderschap. Immers, artikel 1, aanhef en onder a, WNI (die gold tot 1 januari 1985) kent een limitatieve
opsomming voor verkrijging van het Nederlanderschap, namelijk: „het wettig, gewettigd, of door den vader erkend
natuurlijk kind‟. In de opsomming wordt niet genoemd de familierechtelijke betrekking tussen vader en kind,
ontstaan door gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Het ligt daarom niet in de rede om deze rechtsfiguur,
die pas in 1998 werd ingevoerd in het Nederlands familierecht, met terugwerkende kracht „in te lezen‟ in een wet
die stamt uit 1892 en die bovendien niet meer van kracht is. De rechtszekerheid, die in het nationaliteitsrecht
zware eisen stelt, staat hier geen ruimere dan een grammaticale interpretatie toe. Een andere opvatting zou in
strijd zijn met artikel 25 RWN. Uit het voorgaande volgt tevens dat geen beroep mogelijk is op artikel 1, aanhef en
onder b, WNI noch op artikel 2, aanhef en onder a, WNI.
Zie voor brieven van vaderschap de toelichting bij artikel 3 RWN.
Paragraaf 3 Kind geboren op of na 1 januari 1985, Nederlandse vaststelling vaderschap vóór 1 april 2003
Door een Nederlandse vaststelling van het vaderschap op grond van artikel 1:207 BW-NL verwerft het kind het
Nederlanderschap als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
 het kind is geboren op of na 1 januari 1985; én
 de Nederlandse gerechtelijke vaststelling is vóór 1 april 2003 (in beginsel) onherroepelijk geworden; én
 de man, van wie het vaderschap is vastgesteld, bezit het Nederlanderschap op het moment van de geboorte
van het kind (of is voor de geboorte als Nederlander overleden). Zie voor de uitzondering als de man geen
Nederlander is paragraaf 5.
Het kind is Nederlander vanaf zijn geboorte, namelijk op grond van artikel 1, aanhef en onder d juncto artikel 3,
eerste lid, RWN. Immers, volgens deze bepalingen is een kind, van wie ten tijde van de geboorte de vader
Nederlander is of voordien als Nederlander is overleden, eveneens Nederlander. Heeft het kind zelf een kind, dan
wordt ook dat kind geacht vanaf de geboorte Nederlander te zijn op grond van artikel 3, eerste lid, RWN.
Pas op 1 april 2003 bepaalde artikel 4 lid 1 RWN dat de minderjarige niet het Nederlanderschap met
terugwerkende kracht tot de geboorte verkreeg. Voor wat betreft het nationaliteitsrechtelijke gevolg van de
vaststelling van het vaderschap is, tot het moment van inwerkingtreding van artikel 4, eerste lid, RWN (nieuw),
aansluiting gezocht bij de terugwerkende kracht tot de geboorte uit artikel 1:207, vijfde lid, BW-NL.
Paragraaf 4 Kind, verblijvend in Aruba, geboren op of na 1 januari 1985, buitenlandse vaststelling vaderschap vóór
1 april 2003
Als naar Nederlands-Antilliaans internationaal privaatrecht vóór 1 april 2003 in het buitenland (waaronder
Europees Nederland) het vaderschap rechtsgeldig is vastgesteld, is van belang of die buitenlandse vaststelling –
net als een vaststelling ex artikel 1:207 BW-NL – terugwerkende kracht heeft tot de geboorte van het kind. Als dat
het geval is, is het hierboven in paragraaf 3 vermelde van overeenkomstige toepassing. Heeft de buitenlandse
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vaststelling van het vaderschap geen terugwerkende kracht, dan heeft de vaststelling geen verkrijging van het
Nederlanderschap tot gevolg.
Paragraaf 5 Uitzondering: de vader is geen Nederlander (kind geboren op of na 1 januari 1985, vaststelling
vaderschap vóór 1 april 2003)
Ook als de vader niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kan het Nederlanderschap zijn verkregen op grond van
een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap als bedoeld in de paragrafen 3 en 4. Er kan namelijk sprake kan
zijn van verkrijging op grond van het zogenaamde grootouder artikel 3, derde lid, RWN (oud). Als de gerechtelijke
vaststelling van het vaderschap terugwerkt tot de geboorte, wordt het kind geacht Nederlander te zijn vanaf
geboorte als bij de geboorte van het kind de niet-Nederlandse man, van wie het vaderschap is vastgesteld, in
Europees Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
woonde en hij zelf is geboren uit een moeder die ten tijde van zijn geboorte in één van die landen woonde.
C
4-1 Toelichting ad artikel 4, eerste lid HRWN-CM komt te luiden:
4-1 Toelichting ad artikel 4, eerste lid
In afwijking van artikel 3 wordt Nederlander het kind van een persoon wiens vaderschap gerechtelijk
wordt vastgesteld, indien het kind op de dag van de uitspraak in eerste aanleg minderjarig was en de
vader op de in de volgende zin bedoelde dag Nederlander is, of, indien deze is overleden, op de dag
van overlijden Nederlander was. Betreft het een Nederlandse uitspraak dan verkrijgt het kind het
Nederlanderschap op de eerste dag na een periode van drie maanden, te rekenen van de dag van de
uitspraak in eerste aanleg of, indien binnen deze periode hoger beroep is ingesteld, van drie maanden,
te rekenen van de dag van de uitspraak in hoger beroep, dan wel, indien binnen deze laatste periode
beroep in cassatie is ingesteld, op de dag van de uitspraak in cassatie. Betreft het een buitenlandse
rechterlijke uitspraak dan verkrijgt het kind het Nederlanderschap op de dag waarop deze uitspraak
kracht van gewijsde heeft gekregen.
Vaststelling van het vaderschap vanaf 1 april 2003
De onderhavige bepaling geldt voor vaststellingen van het vaderschap die, in hun algemeenheid, onherroepelijk
worden op of ná 1 april 2003. Deze bepaling gaat uit van verkrijging van het Nederlanderschap door de
minderjarige op het moment dat de rechterlijke uitspraak waarbij het vaderschap is vastgesteld, in het algemeen,
niet meer openstaat voor beroep. Een kind van vreemde nationaliteit wordt Nederlander, als het kind op de dag
van de uitspraak in eerste aanleg van een Nederlandse rechter minderjarig was én de vader Nederlander is:
 op de eerste dag na een periode van drie maanden te rekenen van de dag van de uitspraak in eerste aanleg; óf
 als hoger beroep is ingesteld: op de eerste dag na een periode van drie maanden te rekenen van de dag van de
uitspraak in hoger beroep; óf
 als cassatie is ingesteld: op de dag van de uitspraak in cassatie.
Afhankelijk van de omstandigheden verkrijgt het kind het Nederlanderschap op één van de dagen, genoemd onder
bovenstaande punten. Dit is in het algemeen de datum waarop de rechterlijke uitspraak niet meer openstaat voor
beroep. De regel is dat het kind het Nederlanderschap verkrijgt op de eerste dag dat de rechterlijke uitspraak in
beginsel onherroepelijk is. Ook uit de zinsnede „In afwijking van artikel 3‟ vloeit voort dat de gerechtelijke
vaststelling nationaliteitsrechtelijk niet terugwerkt tot de geboorte van het kind.
Zou na het hier bedoelde tijdstip van verkrijging van het Nederlanderschap alsnog tegen de gerechtelijke
vaststelling van het vaderschap met succes beroep of beroep in cassatie worden ingesteld (door een destijds
onbekende belanghebbende), dan gaat, mits het kind dan nog minderjarig is, in principe het verkregen
Nederlanderschap verloren op grond van artikel 14, tweede lid, RWN (zie voor verlies van het Nederlanderschap
door het vervallen van de familierechtelijke betrekking waaraan het wordt ontleend, de toelichting bij artikel 14,
tweede lid, RWN).
Gerechtelijke vaststelling vaderschap buiten Nederland
Als het vaderschap ná 1 april 2003 buiten Europees Nederland rechtsgeldig is vastgesteld, verkrijgt het kind het
Nederlanderschap op de dag waarop de rechterlijke uitspraak kracht van gewijsde heeft gekregen. Zou echter het
toegepaste buitenlandse recht voor dergelijke uitspraken geen kracht van gewijsde kennen, dan moeten voor de
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bepaling van de dag waarop het Nederlanderschap is verkregen, de voor Nederlandse vaststellingen geldende
termijnen te worden toegepast.
Postume gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
Is de vader van wie het vaderschap ná 1 april 2003 gerechtelijk is vastgesteld op het moment van die vaststelling
overleden dan gelden de volgende voorwaarden voor het verkrijgen van het Nederlanderschap (cumulatief):
–
op de dag van de uitspraak in eerste aanleg is het kind minderjarig; én
–
de vader was Nederlander op de dag van zijn overlijden.
D
Artikel 5b HRWN-CM komt te luiden:
Artikel 5b
1. Nederlander wordt ook het kind dat in het buitenland bij uitspraak van een ter plaatse bevoegde autoriteit wordt
geadopteerd, indien en op het tijdstip waarop aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. de adoptie voldoet aan de voorwaarden voor erkenning in Nederland van artikel 6 of artikel 7 van de Wet
conflictenrecht adoptie, en
b. de adoptie heeft tot gevolg dat de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen worden verbroken, en
c. ten minste een der adoptiefouders is Nederlander op de dag dat de uitspraak kracht van gewijsde heeft
gekregen, en
d. het kind was op de dag van de uitspraak in eerste aanleg minderjarig.
2. Nederlander wordt voorts het kind dat in het buitenland is geadopteerd bij een adoptie die niet tot gevolg heeft
dat de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen worden verbroken, welke adoptie in Nederland bij
rechterlijke uitspraak in overeenstemming met artikel 9 van de Wet conflictenrecht adoptie wordt omgezet in
een adoptie naar Nederlands recht, indien en op het tijdstip waarop aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. de adoptie voldoet aan de voorwaarden voor erkenning in Nederland van artikel 6 of artikel 7 van de Wet
conflictenrecht adoptie, en
b. ten minste een der adoptiefouders is Nederlander op de dag nadat drie maanden te rekenen van de dag van de
uitspraak houdende omzetting in eerste aanleg of in hoger beroep zijn verstreken zonder dat daartegen hoger
beroep of beroep in cassatie is ingesteld, dan wel, indien beroep in cassatie is ingesteld, op de dag van de
uitspraak in cassatie; en
c. het kind was op de dag van de uitspraak houdende omzetting in eerste aanleg minderjarig.
Op 1 januari 2012 is de Wet conflictenrecht adoptie (Wcad), die niet van toepassing is in Curaçao en Sint Maarten,
vervallen. De hierboven opgenomen wettekst is nog niet aangepast. Vanaf die datum is in Europees Nederland
artikel 10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL van toepassing. Artikel 10:112 BW-NL bepaalt dat het
conflictenrecht van artikel 10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL van toepassing is (met terugwerkende
kracht) vanaf 1 januari 2004.
E
5b-alg Toelichting ad artikel 5b HRWN-CM komt te luiden:
5b-alg Toelichting algemeen
In de praktijk worden buitenlandse adopties niet erkend door de Nederlands-Antilliaanse rechter maar moeten
deze buitenlandse adopties worden overgedaan conform artikel 1:227 BW-NA e.v. om een familierechtelijke
betrekking tot stand te brengen.
In Europees Nederland kan dezelfde buitenlandse adoptie wellicht onmiddellijk van rechtswege worden erkend, als
wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden van artikel 6 of 7 Wet conflictenrecht adoptie (Wcad), die niet van
toepassing is in Curaçao en Sint Maarten. Op 1 januari 2012 is de Wcad vervallen. Vanaf die datum is in Europees
Nederland artikel 10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL van toepassing. Alsdan verkrijgt het kind van
rechtswege de Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 5b RWN. De RWN is een rijkswet, wat inhoudt dat het
geadopteerde kind ook in Curaçao en Sint Maarten als Nederlander moet worden beschouwd. De tot 1 januari 2012
geldende (Europees Nederlandse) Wet conflictenrecht adoptie is echter geen rijkswet. De afstamming of
familierechtelijke betrekking van het kind met de adoptieouder(s) wordt daarom niet zonder meer erkend in
Curaçao en Sint Maarten want de Nederlands-Antilliaanse rechter moet zich eerst uitspreken over de afstamming.
Met andere woorden: het geadopteerde kind wordt in Curaçao en Sint Maarten niet van rechtswege beschouwd als
kind van Nederlandse ouders maar ontleent alvast wel aan hen het Nederlanderschap.
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1. Op 1 januari 2004 is artikel 5b RWN in de wet ingevoegd (Stb. 2003, 284 en 456). Dit hield verband met de
inwerkingtreding op 1 januari 2004 van de Wet conflictenrecht adoptie (Stb. 2003, 283), die op 1 januari 2012 is
vervallen en niet van toepassing is in Curaçao en Sint Maarten. Vanaf die datum is in Europees Nederland artikel
10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL van toepassing. Artikel 5b RWN bepaalt de gevolgen die artikel
10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL meebrengt voor zover het betreft de erkenning van een
buitenlandse niet-verdragsadoptie en de verkrijging van het Nederlanderschap door de geadopteerde minderjarige.
2. Verhouding met Haags adoptieverdrag 1993
Artikel 5a RWN voorziet in de verkrijging van het Nederlanderschap als gevolg van adopties die met toepassing
van het Adoptieverdrag 1993 tot stand zijn gekomen. Curaçao en Sint Maarten zijn geen partij bij dit verdrag. Het
verdrag heeft uitsluitend betrekking op interlandelijke adoptie waarbij een kind vanuit een staat die partij is bij het
verdrag ter adoptie is opgenomen door personen met gewone verblijfplaats in een andere staat die partij is bij het
verdrag. Het kan dus gaan om adopties door personen die in Europees Nederland gevestigd zijn, maar ook om
adopties van kinderen afkomstig uit de vreemde verdragsstaat A door personen met gewone verblijfplaats in de
vreemde verdragsstaat B. Niet ter zake doet of de adoptie uiteindelijk in de verdragsstaat van herkomst van het
kind dan wel in de verdragsstaat van opvang is uitgesproken. Dat het om een verdragsadoptie gaat, blijkt uit het
certificaat dat wordt afgegeven in de verdragsstaat waar de adoptie is uitgesproken. Artikel 5a RWN regelt ook de
verkrijging van het Nederlanderschap door een kind dat eerst onder het Adoptieverdrag 1993 is geadopteerd bij
een „zwakke adoptie‟ (d.w.z. een adoptie waardoor de familierechtelijke betrekkingen met de oorspronkelijke
familie niet geheel zijn verbroken) is geadopteerd, welke adoptie vervolgens door een uitspraak van de Europees
Nederlandse rechter is omgezet in een „sterke adoptie‟ naar Europees Nederlands recht, waarbij deze betrekkingen
alsnog zijn verbroken.
Artikel 5b RWN regelt de verkrijging van het Nederlanderschap in gevallen van interlandelijke adoptie waarin het
Adoptieverdrag 1993 niet geldt tussen de bij de adoptie betrokken landen. Daarnaast regelt het de verkrijging van
het Nederlanderschap als gevolg van een adoptie die is uitgesproken in de staat waarin zowel de adoptiefouders
als het kind woonachtig waren.
3. Verkrijging Nederlanderschap op grond van artikel 5b RWN alleen op of na 1 januari 2004
Een in het buitenland tot stand gekomen adoptie (niet zijnde een adoptie conform het Haags adoptieverdrag) komt
slechts in aanmerking voor erkenning op grond van artikel 10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL als de
adoptie op of na 1 januari 2004 tot stand is gekomen (zie artikel 10:112 BW-NL). Dit betekent voor de verkrijging
van de Nederlandse nationaliteit ex artikel 5b RWN dat verkrijging alleen plaats heeft ingeval van een adoptie die
conform artikel 10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL op of na 1 januari 2004 kan worden erkend. Kort
gezegd: verkrijging op grond van artikel 5b RWN van het Nederlanderschap kan alleen plaatshebben bij adopties
die buiten het Koninkrijk op of na 1 januari 2004 tot stand zijn gekomen.
4. Artikel 10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL, korte schets
Artikel 10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL kent twee wijzen waarop een buitenslands tot stand
gekomen adoptie (niet zijnde een adoptie conform het Haags adoptieverdrag) in de Nederlandse rechtsorde wordt
dan wel kan worden erkend (artikel 10:108 BW-NL en artikel 10:109 BW-NL, voorheen artikelen 6 en 7 Wcad).
Erkende „zwakke‟ adopties kunnen via de rechter worden omgezet. De omzetting is nodig voor de verkrijging van
het Nederlanderschap. De artikelen 10:107 BW-NL tot en met 10:111 BW-NL zijn als bijlage opgenomen bij dit
artikel.
Te onderscheiden zijn:
4.1 Artikel 10:108 BW-NL (eerder artikel 6 Wcad): van rechtswege erkenning binnen de Nederlandse rechtsorde.
Er is sprake van automatische werking binnen de Nederlandse rechtsorde van de buitenlandse adoptie als wordt
voldaan aan de eisen gesteld in artikel 10:108 BW-NL.
Bij artikel 10:108 BW-NL geldt dat het moet gaan om adoptiefouder(s) die, op het moment van de adoptie,
gewone verblijfplaats hebben (heeft) buiten Europees Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor uitleg hoe deze van rechtswege erkenning in de praktijk moet
worden beoordeeld, zie hieronder bij 5.3.
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4.2 Artikel 10:109 BW-NL (eerder artikel 7 Wcad): de erkenning door de Nederlandse rechter volgens de
procedure van boek 1:26 BW-NL.
Bij artikel 10:109 BW-NL geldt dat het altijd gaat om adoptiefouder(s) die, op het moment van de adoptie, gewone
verblijfplaats hebben (heeft) in Europees Nederland.
Let op! Dus niet van toepassing als de adoptiefouders woonachtig zijn in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Er is een procedure in Europees Nederland nodig om de buitenlandse adoptie te erkennen. Het betreft de
procedure op grond van artikel 1:26 BW-NL. In deze procedure geeft de rechter een verklaring voor recht af,
inhoudende dat de adoptie in Europees Nederland rechtsgeldig is.
Bewijsstuk erkenning: de rechterlijke verklaring
Alsdan beschikt betrokkene over een van een Nederlandse rechter afkomstige verklaring inhoudende een last tot
toevoeging van een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte van de
burgerlijke stand. Inschrijving van de adoptie in de registers van de burgerlijke stand is pas mogelijk nadat de
verklaring ex artikel 1:26 BW-NL is verkregen.
4.3 Artikel 10:111 BW-NL (eerder artikel 9 Wcad): de omzetting door de rechter van een erkende buitenlandse
adoptie naar Europees Nederlands recht
De mogelijkheid bestaat dat een adoptie die van rechtswege (artikel 10:108 BW-NL) dan wel door middel van een
verklaring voor recht op grond van artikel 1:26 BW-NL (artikel 10:109 BW-NL) binnen de Nederlandse rechtsorde
is erkend niet tot rechtsgevolg heeft (gehad, naar vreemd recht) dat de bestaande familierechtelijke betrekkingen
tussen het adoptiefkind en de oorspronkelijke ouder(s) verbroken zijn. Dit wordt een „zwakke adoptie‟ genoemd.
De erkenning in Europees Nederland (op grond van artikel 10:108 BW-NL dan wel artikel 10:109 BW-NL) wijzigt
niets in de omstandigheid dat het een „zwakke adoptie‟ is.
In deze gevallen biedt artikel 10:111 BW-NL de mogelijkheid een erkende „zwakke adoptie‟ om te zetten in een
adoptie naar Nederlands recht. Voor de verkrijging van het Nederlanderschap is dat nodig. Aan een „zwakke
adoptie‟ zit geen nationaliteitsgevolg in de Rijkswet op het Nederlanderschap. Niet-erkende „zwakke adopties‟
kunnen niet worden omgezet.
De omzetting betreft altijd een adoptie die niet leidde tot verbreking van de oorspronkelijke familierechtelijke
betrekkingen. De omzetting bereikt dat de familierechtelijke betrekkingen tussen kind en de oorspronkelijke
ouder(s) worden verbroken.
Deze rechterlijke omzettingsprocedure verloopt conform de procedure in de Uitvoeringswet Haags adoptieverdrag.
Bewijsstuk omzetting: rechterlijke omzetting
Overleggen betrokkenen aldus bij de gemeente de van een Nederlandse rechter afkomstige verklaring inhoudende
dat de buitenlandse adoptie is omgezet in een Nederlandse adoptie, dan kan aan de hand van artikel 5b, tweede
lid RWN worden bepaald óf het kind Nederlander is geworden.
Hier wordt benadrukt dat de bepalingen uit artikel 10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL niet bepalend is
voor de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door het geadopteerde kind. Bepalend daarentegen is artikel
5b RWN.
F
5b-1 Toelichting ad artikel 5b, eerste lid HRWN-CM komt te luiden:
5b-1 Toelichting ad artikel 5b, eerste lid
Nederlander wordt ook het kind dat in het buitenland bij uitspraak van een ter plaatse bevoegde
autoriteit wordt geadopteerd, indien en op het tijdstip waarop aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
a. de adoptie voldoet aan de voorwaarden voor erkenning in Nederland van artikel 6 of artikel 7 van de
Wet conflictenrecht adoptie, en
b. de adoptie heeft tot gevolg dat de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen worden
verbroken, en
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c. ten minste een der adoptiefouders is Nederlander op de dag dat de uitspraak kracht van gewijsde
heeft gekregen, en
d. het kind was op de dag van de uitspraak in eerste aanleg minderjarig.
Op 1 januari 2012 is de Wet conflictenrecht adoptie (Wcad), die niet van toepassing is in Curaçao en Sint Maarten,
vervallen. Vanaf die datum is in Europees Nederland artikel 10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL van
toepassing. De hierboven opgenomen wettekst is nog niet aangepast. Voor de artikelen 6 en 7 moet gelezen
worden de artikelen 10:108 BW-NL en 10:109 BW-NL. Artikel 10:112 BW-NL bepaalt dat het conflictenrecht van
artikel 10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL van toepassing is (met terugwerkende kracht) vanaf 1
januari 2004.
In Curaçao en Sint Maarten kunnen verklaringen van recht worden afgegeven.
5.1 Kern artikel 5b, eerste lid RWN: „sterke adoptie‟
Kern van artikel 5b, eerste lid (en onder b) RWN is dat de buitenlandse adoptie leidde tot verbreking van de
voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen. Dit wordt een „sterke adoptie‟ genoemd. Of sprake is
(geweest) van een „sterke adoptie‟ volgt uit het van toepassing zijnde vreemde familierecht. Is dit niet het geval
geweest: lees verder bij artikel 5b, tweede lid RWN.
Het moet niet alleen gaan om een „sterke adoptie‟. De adoptie moet ook in aanmerking komen voor erkenning in
Europees Nederland, op grond van hetzij artikel 10:108 BW-NL of artikel 10:109 BW-NL. Onderscheiden naar
artikel 10:108 BW-NL en artikel 10:109 BW-NL volgen hieronder twee overzichten met de voorwaarden voor de
verkrijging van het Nederlanderschap. Voor de voorwaarden van artikel 10:108 BW-NL: zie onder 5.2, en zie voor
de voorwaarden van artikel 10:109 BW-NL onder 5.4.
5.2 Concrete voorwaarden voor de verkrijging van het Nederlanderschap als artikel 10:108 BW-NL in het spel is,
zijn:
 er is een buitenlandse adoptie (niet zijnde een adoptie conform het Haags adoptieverdrag);
 door deze adoptie is de familierechtelijke band tussen het kind en de oorspronkelijke ouder(s) verbroken;
 volgens artikel 10:108 BW-NL heeft die adoptie van rechtswege werking binnen de Nederlandse rechtsorde (zie
nummer 5.3);
 op de dag dat tegen die buitenlandse adoptie geen rechtsmiddel meer openstond (in het land waar de adoptie
plaatsvond) is ten minste één van de adoptiefouders Nederlander;
 op de dag dat in eerste instantie de adoptie in het buitenland werd uitgesproken, was het kind minderjarig.
Nogmaals: bij artikel 10:108 BW-NL geldt dat het moet gaan om adoptiefouder(s) die, op het moment van de
adoptie, gewone verblijfplaats hebben (heeft) buiten Europees Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Het kind wordt Nederlander op de dag dat de buitenlandse adoptie niet langer (naar het recht van het adoptieland)
vatbaar is voor aantasting door middel van het instellen van een rechtsmiddel tegen de adoptie.
5.3 Uitleg beoordeling erkenning van rechtswege van buitenlandse adoptie ex artikel 10:108 BW-NL.
Criteria beoordeling
De erkenningsvraag in geval van artikel 10:108 BW-NL zal doorgaans worden beantwoord door de ambtenaar van
de burgerlijke stand, door de ambtenaar van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) of door de consulaire
ambtenaar bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. Wordt die vraag positief beantwoord dan is
inschrijving van de desbetreffende registers mogelijk zonder dat een gerechtelijke erkennings- of
exequaturprocedure nodig is. Wordt de inschrijving geweigerd, dan kan verzoeker zich tot de rechter wenden.
Leidraad bij de erkenning op grond van artikel 10:108 BW-NL is het afschrift van de buitenlandse adoptieuitspraak. Dit buitenlandse document moet, zo nodig, zijn gelegaliseerd of zijn voorzien van een apostille in het
land van herkomst.
Ook moet met (als nodig: gelegaliseerde) bescheiden de gewone verblijfplaats van betrokkenen worden
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aangetoond zowel op het moment van indiening van het adoptieverzoek als het moment van totstandkoming van
de adoptie.
Tenzij er aanwijzingen zijn voor fraude, zal de ambtenaar zich, behalve genoemde documenten, geen andere
documenten van andere buitenlandse bij de adoptie betrokken instanties behoeven te laten overleggen (nota naar
aanleiding van het verslag, Tweede Kamer, 28457, 2002–2003, nr. 6, pp. 7 en 8.).
Situaties artikel 10:108 BW-NL
Als vermeld: bij de toepassing van artikel 10:108 BW-NL gaat het altijd om adoptiefouder(s) die, op het moment
van de adoptie, gewone verblijfplaats heeft (hebben) (gehad) buiten Europees Nederland, Aruba, Curaçao, Sint
Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Onderstaand volgen twee overzichten met de
voorwaarden voor de erkenning van rechtswege, onderscheiden naar gewone verblijfplaats van adoptiefouder(s)
én adoptiefkind:
 op het moment van de indiening van het adoptieverzoek alsook,
 op het moment van de totstandkoming van de buitenlandse adoptie-uitspraak.
Overzicht situatie 1: alle betrokkenen woonachtig in het land waar de adoptie plaatsvond
Erkenning van rechtswege van een buitenlandse adoptie (niet zijnde een adoptie conform het Haags
adoptieverdrag) geschiedt in het geval dat adoptiefouders én adoptiefkind hun gewone verblijfplaats hebben
(gehad) in het land waar de adoptie plaatsvond als de adoptie is uitgesproken door de tot adoptie-uitspraken
bevoegde autoriteit.
Het moet altijd gaan om een in het desbetreffende buitenland tot het uitspreken van adopties bevoegde instantie.
Zowel op het tijdstip van het indienen van het adoptieverzoek als de totstandkoming van de buitenlandse adoptieuitspraak moeten adoptiefouders én adoptiefkind hun gewone verblijfplaats hebben gehad in het land waar de
adoptie plaatsvond.
Ondanks het zojuist vermelde vindt tóch geen erkenning van rechtswege plaats als:
 aan de adoptie-uitspraak kennelijk geen behoorlijk onderzoek is voorafgegaan; of
 aan de adoptie-uitspraak kennelijk geen behoorlijke rechtspleging ten grondslag ligt; of
 de erkenning van de adoptie kennelijk in strijd met de openbare orde zou zijn. Dit is in elk geval zo als de
adoptie een kennelijke schijnhandeling betreft.
Overzicht situatie 2: adoptiefouders wonen in het ene vreemde land, het kind in het andere vreemde land
Voorwaarden voor erkenning van rechtswege van een buitenlandse adoptie (niet zijnde een adoptie conform het
Haags adoptieverdrag) als de adoptie is uitgesproken in het land waar òf de adoptiefouder(s) zijn/hun gewone
verblijfplaats heeft/hebben (gehad), òf het kind zijn gewone verblijfplaats heeft (gehad), zijn:
 de adoptie is in den vreemde uitgesproken door de tot adoptie-uitspraken bevoegde autoriteit. Het moet altijd
gaan om een in het desbetreffende buitenland tot het uitspreken van adopties bevoegde instantie;
 op het tijdstip van het indienen van het adoptieverzoek en op het tijdstip van totstandkoming van de
buitenlandse adoptie-uitspraak hadden de adoptiefouders hun gewone verblijfplaats in het land waar de adoptie
plaatsvond; dan wel
 op het tijdstip van het indienen van het adoptieverzoek en op het tijdstip van totstandkoming van de
buitenlandse adoptie-uitspraak had het adoptiefkind gewone verblijfplaats in het land waar de adoptie
plaatsvond.
Ondanks het zojuist vermelde vindt tóch geen erkenning van rechtswege plaats als:
 aan de adoptie-uitspraak kennelijk geen behoorlijk onderzoek is voorafgegaan; of
 aan de adoptie-uitspraak kennelijk geen behoorlijke rechtspleging ten grondslag ligt; of
 de adoptie die in de staat van herkomst van het kind is uitgesproken, niet erkend is in de staat waarin de
adoptiefouder(s) zowel op het moment van het adoptieverzoek als op het moment van de uitspraak hun
gewone verblijfplaats hadden; of
 de adoptie die in de staat van de gewone verblijfplaats van de adoptiefouder(s) is uitgesproken, niet is erkend
in de staat waar het kind zowel op het moment van het adoptieverzoek als op het moment van de uitspraak

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN



Jaargang 2013, nummer 7– 28 maart 2013

pagina 16

zijn gewone verblijfplaats had; of
de erkenning van de adoptie kennelijk in strijd met de openbare orde zou zijn. Dit is in elk geval zo als de
adoptie een kennelijke schijnhandeling betreft.

5.4 Concrete voorwaarden voor de verkrijging van het Nederlanderschap als artikel 10:109 BW-NL in het spel is,
zijn:
 er is een buitenlandse adoptie (niet zijnde een adoptie conform het Haags adoptieverdrag);
 door deze adoptie is de familierechtelijke band tussen het kind en de oorspronkelijke ouder(s) verbroken;
 er is een rechterlijke verklaring op grond van artikel 1:26 BW-NL aanwezig (de rechterlijke verklaring);
 op de dag dat tegen die buitenlandse adoptie geen rechtsmiddel meer openstond (in het land waar de adoptie
plaatsvond) is ten minste één van de adoptiefouders Nederlander;
 op de dag dat in eerste instantie de adoptie in het buitenland werd uitgesproken, was het kind minderjarig.
Nogmaals: bij artikel 10:109 BW-NL geldt dat het altijd gaat om adoptiefouder(s) die, op het moment van de
adoptie, gewone verblijfplaats hebben (heeft) in Europees Nederland. Let op! Dus niet van toepassing als de
adoptiefouders woonachtig zijn in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius
en Saba.
Het kind verkrijgt het Nederlanderschap met ingang van de datum waarop de Nederlandse rechter een verklaring
op grond van artikel 1:26 BW-NL heeft afgegeven. Deze verklaring is een constitutief vereiste voor de erkenning
van de buitenlandse adoptie.
G
5b-2 Toelichting ad artikel 5b, tweede lid HRWN-CM komt te luiden:
5b-2 Toelichting ad artikel 5b, tweede lid
Nederlander wordt voorts het kind dat in het buitenland is geadopteerd bij een adoptie die niet tot
gevolg heeft dat de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen worden verbroken, welke
adoptie in Nederland bij rechterlijke uitspraak in overeenstemming met artikel 9 van de Wet
conflictenrecht adoptie wordt omgezet in een adoptie naar Nederlands recht, indien en op het tijdstip
waarop aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. de adoptie voldoet aan de voorwaarden voor erkenning in Nederland van artikel 6 of artikel 7 van de
Wet conflictenrecht adoptie, en
b. ten minste een der adoptiefouders is Nederlander op de dag nadat drie maanden te rekenen van de
dag van de uitspraak houdende omzetting in eerste aanleg of in hoger beroep zijn verstreken zonder
dat daartegen hoger beroep of beroep in cassatie is ingesteld, dan wel, indien beroep in cassatie is
ingesteld, op de dag van de uitspraak in cassatie; en
c. het kind was op de dag van de uitspraak houdende omzetting in eerste aanleg minderjarig.
Op 1 januari 2012 is de Wet conflictenrecht adoptie (Wcad), die niet van toepassing is in Curaçao en Sint Maarten,
vervallen. Vanaf die datum is in Europees Nederland artikel 10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL van
toepassing. De hierboven opgenomen wettekst is nog niet aangepast. Artikel 10:112 BW-NL bepaalt dat het
conflictenrecht van artikel 10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL van toepassing is (met terugwerkende
kracht) vanaf 1 januari 2004.
6.1 Kern artikel 5b, tweede lid RWN: „zwakke adoptie‟
Kern van artikel 5b, tweede lid RWN is dat de op grond van artikel 10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL
erkende buitenlandse adoptie niet leidde tot verbreking van de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen
tussen het kind en de oorspronkelijke ouder(s). Of sprake is (geweest) van een „zwakke adoptie‟ volgt uit het van
toepassing zijnde vreemde familierecht.
Om toch naar Europees Nederlands recht de familierechtelijke betrekkingen tussen het kind en de oorspronkelijke
ouder(s) te verbreken, kan op grond van artikel 10:111 BW-NL een rechterlijke omzetting van de buitenlandse
adoptie plaatsvinden in een adoptie naar Europees Nederlands recht.
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6.2 Concrete voorwaarden voor de verkrijging van het Nederlanderschap als artikel 10:111 BW-NL in het spel is,
zijn:
 er is een buitenlandse adoptie (niet zijnde een adoptie conform het Haags adoptieverdrag);
 er is een rechterlijke omzetting van de buitenlandse adoptie op grond van artikel 10:111 BW-NL;
 op de dag drie maanden na de dag van de (Nederlandse) omzettingsuitspraak is ten minste één van de
adoptiefouders Nederlander; of op de dag drie maanden na de dag van de omzettingsuitspraak in hoger beroep
is ten minste één van de adoptiefouders Nederlander; of op de dag dat in cassatie uitspraak is gedaan over de
omzetting is ten minste één van de adoptiefouders Nederlander;
 op de dag dat in eerste instantie de (Nederlandse) omzetting werd uitgesproken, was het kind minderjarig.
Het kind wordt Nederlander op de dag als bepaald onder b van artikel 5b, tweede lid RWN,
 als geen hoger beroep tegen de omzetting is ingesteld: na drie maanden en één dag na de omzetting;
 als, na hoger beroep, geen cassatie wordt ingesteld: na drie maanden en één dag na de uitspraak in hoger
beroep;
 als cassatie is ingesteld: op de dag van de uitspraak in cassatie.
H
Bijlage bij artikel 5b HRWN-CM wordt toegevoegd en komt te luiden:
Bijlage bij artikel 5b HRWN-CM
AFDELING 3
artikel 10:107 BW-NL tot en met artikel 10:111 BW-NL
De erkenning van een buitenlandse adoptie en haar rechtsgevolgen
Artikel 10:107 BW-NL
Deze afdeling heeft betrekking op adopties waarop het Haags Adoptieverdrag 1993 niet van toepassing is.
Artikel 10:108 BW-NL
1. Een buitenslands gegeven beslissing waarbij een adoptie tot stand is gekomen, wordt in Nederland van
rechtswege erkend indien zij is uitgesproken door:
a. een ter plaatse bevoegde autoriteit van de vreemde staat waar de adoptiefouders en het kind zowel ten tijde
van het verzoek tot adoptie als ten tijde van de uitspraak hun gewone verblijfplaats hadden; of
b. een ter plaatse bevoegde autoriteit van de vreemde staat waar hetzij de adoptiefouders, hetzij het kind zowel
ten tijde van het verzoek tot adoptie als ten tijde van de uitspraak hun gewone verblijfplaats hadden.
2. Aan een beslissing houdende adoptie wordt erkenning onthouden indien:
a. aan die beslissing kennelijk geen behoorlijk onderzoek of behoorlijke rechtspleging is voorafgegaan, of
b. in het geval, bedoeld in lid 1, onder b, de beslissing niet is erkend in de staat waar het kind, onderscheidenlijk
de staat waar de adoptiefouders zowel ten tijde van het verzoek tot adoptie als ten tijde van de uitspraak hun
gewone verblijfplaats hadden; of
c. de erkenning van die beslissing kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde.
3. Op de in lid 2, onder c, genoemde grond wordt aan een beslissing houdende adoptie in elk geval erkenning
onthouden indien de beslissing kennelijk op een schijnhandeling betrekking heeft.
4. De erkenning van de beslissing kan, ook wanneer daarbij een Nederlander betrokken is, niet op de in lid 2,
onder c, genoemde grond worden geweigerd enkel omdat daarop een ander recht is toegepast dan uit de
bepalingen van afdeling 2 zou zijn gevolgd.
Artikel 10:109 BW-NL
1. Een buitenslands gegeven beslissing waarbij een adoptie tot stand is gekomen en die is uitgesproken door een
ter plaatse bevoegde autoriteit van staat waar het kind zowel ten tijde van het verzoek tot adoptie als ten tijde
van de uitspraak zijn gewone verblijfplaats had, terwijl de adoptiefouders hun gewone verblijfplaats in Nederland
hadden, wordt erkend indien:
a. de bepalingen van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in acht zijn genomen,
b. de erkenning van de adoptie in het kennelijk belang van het kind is, en
c.
erkenning niet op een grond, bedoeld in artikel 108 lid 2 of lid 3 van dit Boek, zou worden onthouden.
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2. Een adoptie als bedoeld in lid 1 wordt slechts erkend indien de rechter heeft vastgesteld dat aan de in dat lid
genoemde voorwaarden voor erkenning is voldaan. Toepasselijk is de procedure van artikel 26 van Boek 1.
3. De rechter die vaststelt dat aan de voorwaarden voor erkenning van de adoptie is voldaan, geeft ambtshalve
een last tot toevoeging van een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte
van de burgerlijke stand. De artikelen 25 lid 6, 25c lid 3 en 25g lid 2 van Boek 1 zijn van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 10:110 BW-NL
1. De erkenning als bedoeld in de artikelen 108 en 109 van dit Boek, houdt tevens in de erkenning van:
a. de familierechtelijke betrekkingen tussen het kind en zijn adoptiefouders en, in voorkomend geval, de
bloedverwanten van zijn adoptiefouders;
b. het gezag van de adoptiefouders over het kind;
c. de verbreking van de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen tussen het kind en zijn moeder en
vader, indien de adoptie dit gevolg heeft in de staat waar zij plaatsvond.
2. Ingeval de adoptie in de staat waar zij plaatsvond niet tot gevolg heeft dat de voordien bestaande
familierechtelijke betrekkingen worden verbroken, mist de adoptie ook in Nederland dat gevolg.
Artikel 10:111 BW-NL
In het in artikel 110 lid 2 van dit Boek bedoelde geval kan, als het kind in Nederland gewone verblijfplaats heeft en
daar voor permanent verblijf bij de adoptiefouders is toegelaten, een verzoek tot omzetting in een adoptie naar
Nederlands recht worden ingediend. Artikel 11 lid 2 van de Wet tot uitvoering van het op 29 mei 1993 te ‟sGravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied
van de interlandelijke adoptie, is van overeenkomstige toepassing. Artikel 105 lid 2 van dit Boek is van
overeenkomstige toepassing op de toestemming van de ouders wier toestemming tot de adoptie vereist was.
I
6-4 Toelichting ad artikel 6, vierde lid HRWN-CM komt te luiden:
6-4 Toelichting ad artikel 6, vierde lid
Zij weigert de bevestiging indien op grond van het gedrag van de persoon, die de verklaring betreft,
ernstige vermoedens bestaan dat hij gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de
veiligheid van het Koninkrijk, tenzij volkenrechtelijke verplichtingen zich daartegen verzetten.
De optieverklaring wordt niet bevestigd als op grond van het gedrag van de optant ernstige vermoedens bestaan
dat hij een gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk. Dit is een
imperatieve weigeringsgrond. De Gouverneur heeft dus geen beleidsvrijheid. Dit volgt uit de tekst van de wet.
Bij de beoordeling of ernstige vermoedens bestaan, hanteert de Gouverneur, om redenen van rechtszekerheid en
gelijke behandeling, dezelfde normen als bij naturalisatie (zie de Nota van toelichting bij artikel 16 van het Besluit
van 15 april 2002 (Stb. 231) tot uitvoering van de artikelen 21 en 23 van de Rijkswet op het Nederlanderschap
(Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap). Deze normen staan beschreven in de toelichting op artikel 9,
eerste lid onder a, van de Rijkswet op het Nederlanderschap in deze Handleiding voor de toepassing van de
Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten.
De Gouverneur is verplicht de normen die in de Handleiding bij artikel 9, eerste lid, onder a RWN worden
beschreven, toe te passen. Dit volgt uit de RWN en de daarop gebaseerde regelgeving. Op grond van artikel 21
RWN kunnen bij algemene maatregel van rijksbestuur onder meer nadere voorschriften worden gesteld
betreffende de administratieve behandeling van verkrijging en verlening van het Nederlanderschap. Deze
algemene maatregel van rijksbestuur is het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BvvN). In artikel 16,
tweede lid van het BvvN is opgenomen dat de Gouverneur onderzoekt of er ernstige vermoedens bestaan als
bedoeld in artikel 6, vierde lid, van de RWN, ten opzichte van de optant of de personen die tot medeverkrijging in
de optieverklaring zijn genoemd, als zij zestien jaar of ouder zijn. In het BvvN is vervolgens bepaald dat bij
ministeriële regeling nadere regels kunnen worden gesteld in de uitvoering van dit besluit. Deze ministeriële
regeling is de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (RvvN). In artikel 2 van de RvvN is onder meer
opgenomen dat, tenzij in de regeling anders is bepaald, de uitvoeringsautoriteit de hem in het Besluit verkrijging
en verlies Nederlanderschap opgedragen werkzaamheden uitvoert in overeenstemming met de Handleiding,
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alsmede met de nadere instructies terzake die in het betreffende Rijksdeel gelden. In de regeling is op dit punt
niets anders bepaald. Dit betekent dat de Gouverneur de richtlijnen zoals deze beschreven staan bij artikel 9,
eerste lid, onder a RWN moet volgen. Om ongelijkheid tussen gemeenten in Europees Nederland en de
verschillende eilandgebieden in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba te voorkomen is het van belang dat de normen ook strikt worden toegepast.
Iedere optant moet door middel van een verklaring verblijf en gedrag (model 1.14) schriftelijk verklaren dat hij, of
één van de in de verklaring genoemde personen ouder dan zestien jaar, al dan niet in aanraking is geweest met
politie en justitie én niet polygaam gehuwd zijn.
Weigering van de optiebevestiging wegens meervoudige huwelijken
Optanten worden door de RWN impliciet geacht ingeburgerd te zijn; daarom stelt de wet niet expliciet aan hen een
aanvullend inburgeringsvereiste. Wel mag van een optant des te meer worden verwacht dat zijn persoonlijke
situatie in overeenstemming is met de openbare orde van Curaçao en Sint Maarten. Op het moment dat hij het
Nederlanderschap verkrijgt, is de rechtssfeer van Curaçao en Sint Maarten volledig op hem van toepassing.
Daarmee komt een einde aan de noodzaak van erkenning van een huwelijk dat naar het recht van Curaçao en Sint
Maarten niet zou bestaan. Het is in strijd met de openbare orde om met meer dan één persoon door het huwelijk
verbonden te zijn. Iemand die met meer dan één persoon door het huwelijk verbonden is, kan daarom het
Nederlanderschap niet verkrijgen. Er is dan sprake van gevaar voor de civielrechtelijke openbare orde.
De openbare orde van Curaçao en Sint Maarten verzet zich tegen het polygaam gehuwd zijn van Nederlanders. Het
rechtsbeginsel van monogamie komt onder andere tot uiting in artikel 1:33 BW-NA en artikel 1:69 BW-NA. Deze
artikelen bepalen respectievelijk dat een man slechts met een vrouw, de vrouw slechts met een man kan zijn
getrouwd en dat een polygaam huwelijk nietig kan worden verklaard.
Op 1 januari 2012 is de Wet Conflictenrecht Huwelijk (WCH), die niet van toepassing is in Curaçao en Sint
Maarten, vervallen. Vanaf die datum is in Europees Nederland artikel 10:27 BW-NL tot en met artikel 10:53 BW-NL
van toepassing. Het beginsel van monogamie komt ook tot uitdrukking in artikel 10:29 BW-NL. Dit artikel verbiedt
het voltrekken van een polygaam huwelijk in Europees Nederland voor zowel Nederlanders als vreemdelingen (zie
ook de toelichting bij artikel 8 lid 1 sub d onder 3.1).
In geval van het bestaan van meervoudige huwelijken (polygaam gehuwd) is de persoonlijke situatie van de
optant niet in overeenstemming met de civielrechtelijke openbare orde van Curaçao en Sint Maarten en wordt op
die grond de optiebevestiging geweigerd.
De vraag of een optant mogelijk polygaam gehuwd is, doet zich het meest voor bij personen afkomstig uit
islamitische landen die polygamie kennen, alsmede huwelijksontbinding door verstoting. Zie voor een overzicht
van deze landen bijlage 1 bij dit artikellid.
Erkenning van echtscheiding
De vraag of een in het buitenland uitgesproken verstoting in Curaçao en Sint Maarten als rechtsgeldige ontbinding
van het huwelijk kan worden aangemerkt, zal de Nederlands-Antilliaanse autoriteit of ambtenaar in beginsel
moeten beantwoorden aan de hand van het eigen, Nederlands-Antilliaanse internationaal en interregionaal
privaatrecht.
Dit recht wordt gevonden in de verdragen waarbij Curaçao en Sint Maarten partij zijn. Daarnaast moet naar het
nationaal internationaal privaatrecht worden gekeken. De Algemene Bepalingen der Wetgeving van Curaçao, het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en eventuele landsverordeningen die het conflictenrecht op een specifiek
terrein regelen zijn in dit kader van belang. De Wet AB bepaalt dat het burgerlijk recht hetzelfde is voor hen die
geen ingezetenen zijn als hen die ingezetenen zijn van Curaçao (lees: Curaçao en Sint Maarten) en dat de
algemene verordeningen, betreffende de staat en de bevoegdheid der personen de ingezetenen van Curaçao (lees
Curaçao en Sint Maarten) verbinden, ook wanneer zij zich buiten Curaçao (lees: Curaçao en Sint Maarten)
bevinden (het domiciliebeginsel – artikel 5 en 7 Wet AB). Het internationaal privaatrecht kan ten slotte worden
gevonden in rechterlijke uitspraken over specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld van de Hoge Raad).
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Als er geen aanknopingspunten in deze rechtsbronnen te vinden zijn, kan gezocht worden naar aanknopingspunten
in het internationaal privaatrecht van landen met een rechtsstelsel vergelijkbaar met dat van Curaçao en Sint
Maarten – bijvoorbeeld het Nederlandse internationaal privaatrecht.
Verstoting
Als de optant de nationaliteit bezit van een land waar polygamie mogelijk is, zal de Gouverneur aan de hand van
de gegevens in de PIVA nagaan of sprake is (geweest) van eerdere huwelijken. Als uit de PIVA blijkt dat sprake is
(geweest) van eerdere huwelijken zal moeten worden onderzocht of de ontbinding van het huwelijk naar
Nederlands-Antilliaans recht kan worden erkend. Het ligt op de weg van optant om aan de hand van documenten
aan te tonen dat een eerder huwelijk naar Nederlands-Antilliaans internationaal c.q. interregionaal privaat
rechtsgeldig is ontbonden. De Gouverneur zal bij het afleggen van een optieverklaring aan een optant als hier
bedoeld vragen of er nog sprake is van eerdere huwelijken die niet in de PIVA zijn opgenomen. Als dat het geval
is, zal aan de hand van de door optant overgelegde documenten moeten worden onderzocht of dat huwelijk is
ontbonden op een naar Nederlands-Antilliaans recht erkende wijze.
Beoordeling buitenlandse verstotingsakten
Bij de behandeling van een optieverklaring kunnen moeilijkheden worden ondervonden die vaak verband houden
met de beoordeling door ambtenaren van de PIVA van buitenlandse verstotingsakten. Het kan daarbij voorkomen
dat de ongeldigheid van een verstoting jaren na inschrijving in de PIVA alsnog aan de betrokken persoon moet
worden tegengeworpen. Het kan dan voor hem moeilijk zijn na zo‟n lange tijd nog een bewijs van de rechtsgeldige
verstoting van de vrouw te verkrijgen. De Gouverneur moet echter steeds de geldigheid van een eenzijdige
verstoting aan de hand van het Nederlands-Antilliaanse IPR toetsen. Daartoe worden hier enige richtlijnen
gegeven.
Richtlijnen voor de beoordeling van de geldigheid van een eenzijdige verstoting
Een ontbinding van het huwelijk die uitsluitend door een eenzijdige verklaring van één van de echtgenoten tot
stand is gekomen wordt in Curaçao en Sint Maarten erkend als:
1. er, conform het nationale recht van één van de echtgenoten, een verstotingsakte is opgemaakt en
gehomologeerd in het land van herkomst of een ander land dat de verstoting kent. De verstotingsakte mag
niet zijn opgemaakt door een consulaat van het land van herkomst. Is dit het geval, dan is geen geldige
verstoting tot stand gekomen. Verklaart het consulaat dat een akte in het land van herkomst is opgemaakt,
dan is dit onvoldoende bewijs; én
2. de ontbinding ter plaatse waar zij geschiedde rechtsgevolgen heeft; met andere woorden de verstoting moet
onherroepelijk zijn, hetgeen moet zijn aangetoond met stukken van – bijvoorbeeld – een rechtbank; én
3. de andere echtgenoot heeft uitdrukkelijk of stilzwijgend ingestemd met de verstoting of zich erbij neergelegd.
Dit blijkt slechts in incidentele gevallen uit de verstotingsakte.
De instemming of berusting van de vrouw kan wel worden afgeleid uit onder meer de volgende omstandigheden:
 de vrouw heeft zelf om inschrijving van de verstotingsakte in de GBA of PIVA gevraagd, of zij heeft verzocht
om op haar Nederlandse huwelijksakte een latere vermelding betreffende de huwelijksontbinding te plaatsen;
 de vrouw is blijkens een huwelijksakte – of een ander officieel document – hertrouwd. Let op! Een islamitische
vrouw mag zelf geen polygaam huwelijk aangaan;
 na de verstoting zijn uit de vrouw natuurlijke kinderen geboren, hetgeen blijkt uit het feit dat deze kinderen in
de buitenlandse geboorteakte onder haar naam, althans niet onder de naam van de gewezen echtgenoot, staan
vermeld;
 de man heeft een document overgelegd, waaruit blijkt dat de vrouw instemt met de verstoting. Het enkele feit
dat de vrouw aanwezig was bij de verstoting of homologatie dan wel daarbij was opgeroepen, is onvoldoende
reden om haar instemming aan te nemen. De handtekening van de vrouw dient te zijn gelegaliseerd door een
autoriteit van het land waar de vrouw de verklaring heeft afgelegd (eventueel kan - ter vergelijking met de
handtekening op de verklaring van instemming - een kopie van de handtekening van de vrouw in haar paspoort
worden meegestuurd). Een verklaring van de vrouw dat zij op de hoogte is van de verstoting is in dit verband
overigens onvoldoende;
 de man is hertrouwd ten overstaan van een Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke stand. In dit geval
wordt ervan uitgegaan dat die ambtenaar de verstoting op geldige grond heeft erkend;
 de verstotingsakte vermeldt dat de vrouw om verstoting heeft verzocht én voor die verstoting is een

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN



Jaargang 2013, nummer 7– 28 maart 2013

pagina 21

vergoeding („khul‟) aan de man toegezegd. Die vergoeding kan bijvoorbeeld blijken uit de omstandigheid dat zij
afstand heeft gedaan van bepaalde rechten die zij gewoonlijk na de verstoting heeft, zoals het recht op betaling
van het restant van de bruidsgift („mahr‟ of „sadaq‟ geheten), het recht op alimentatie, zij kan de feitelijke zorg
voor de kinderen aan de man hebben overgedragen, zij kan ook verplichtingen op zich hebben genomen, zoals
de betaling van het onderhoud van de kinderen. In geval van een „khul‟ is de verstoting steeds onherroepelijk.
In vertalingen van verstotingsakten wordt de verstoting („talaq‟) soms ten onrechte vertaald met
„echtscheiding‟ of „divorce‟. Of er sprake is van een rechterlijke ontbinding van het huwelijk zal uit de inhoud
van de akte, maar niet uit het enkele woord „echtscheiding‟ of „divorce‟ moeten blijken;
de verstotingsakte vermeldt dat de vrouw, optredend als vertegenwoordiger van de man, zichzelf verstoot.

De hierboven gegeven criteria zijn uiteraard vatbaar voor rechterlijke toetsing. De hierboven genoemde lijst van
omstandigheden, waaruit de instemming of de berusting blijkt, is niet limitatief. Er kunnen andere feitelijke
omstandigheden zijn die er mede op wijzen dat de vrouw zich bij de verstoting heeft neergelegd.
Met betrekking tot de in deze paragraaf genoemde documenten afkomstig van buiten het Koninkrijk geldt ook hier
dat deze pas na legalisatie of voorzien van een apostille in het Nederlands-Antilliaanse rechtsverkeer kunnen
worden gebruikt en geaccepteerd (zie toelichting op artikel 6, derde lid RWN, paragraaf 2.2.5.4).
Weigering optiebevestiging wegens strafrechtelijk(e) delict(en)
Naast polygamie zijn er ook andere gronden op grond waarvan ernstige vermoedens bestaan dat de optant een
gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk. De richtlijnen om vast
te stellen of op grond van het gedrag van de optant ernstige vermoedens bestaan zijn dezelfde als in artikel 9,
eerste lid aanhef en onder a, RWN bij naturalisatie. De bevestiging van de optieverklaring van de optant die
voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b (als de optant minderjarig is) of c, RWN
kan niet worden geweigerd als op grond van het gedrag van de optant ernstige vermoedens bestaan dat hij gevaar
oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk. Verdragsverplichtingen
verzetten zich in die gevallen tegen een weigering. Bij artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b, RWN gaat het
daarbij om artikel 6, tweede lid, aanhef en onder b van het Europees Verdrag inzake nationaliteit (Trb. 1998, 149).
Bij artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c, RWN is de weigering niet toegestaan op grond van artikel 6, eerste lid
1, aanhef en onder a van het Europees Verdrag inzake nationaliteit.
Bijlage 1
Landen waar polygamie en/of verstoting mogelijk is (geactualiseerd per 1 juni 2009)
Kent polygamie

Afghanistan
Algerije
Bahrein
Bangladesh
Brunei
Djibouti
Egypte
Ethiopië
Gambia
India
Indonesië
Irak
Iran
Israel
Jemen
Jordanië
Kenia
Koeweit
Libanon
Libië
Maleisië
Malediven

Polygamie alleen voor Kent geen
moslims
polygamie

x
x
x
x

Polygamie
onbekend

Verstoting (talaq) mogelijk

x

x
x
x
x
x

x

x

x

Verstoting
onbekend

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Geen verstoting

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Mali
Marokko
Mauritanië
Niger
Nigeria
Oeganda
Pakistan
Qatar
Saudi-Arabië
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Soedan
Somalië
Sri Lanka
Suriname
Syrië
Tanzania
Tsjaad
Tunesië
Turkije
Ver. Arab. Emiraten
Zambia
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x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

J
6-6 Toelichting ad artikel 6, zesde lid HRWN-CM komt te luiden:
6-6 Toelichting ad artikel 6, zesde lid
Indien een persoon op wie de verklaring betrekking heeft, geen geslachtsnaam of voornaam heeft of
indien de juiste spelling daarvan niet vaststaat, wordt deze in overleg met hem vastgesteld en in de
bevestiging vermeld; zijn naam wordt daarin zonodig in de in het Koninkrijk gebruikelijke lettertekens
overgebracht.
Op 1 januari 2012 is de Wet conflictenrecht namen (WCN), die niet geldt in Curaçao en Sint Maarten, vervallen.
Vanaf die datum is in Europees Nederland artikel 10:18 BW-NL tot en met artikel 10:26 BW-NL van toepassing.
De verkrijging van het Nederlanderschap heeft op zich geen invloed op iemands geslachtsnaam of voornamen. Dat
vloeit voort uit artikel 10:22 BW-NL, waarvan de tekst luidt:
“De verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door een vreemdeling brengt geen wijziging in diens
geslachtsnaam en voornamen, behoudens artikel 25, onder b, van dit Boek en de artikelen 6 lid 5 en 12 van de
Rijkswet op het Nederlanderschap.”
Let op! Artikel 10:22 lid 2 BW-NL verwijst onjuist naar artikel 6 lid 5 RWN. Naamsvaststelling bij een
optiebevestiging gebeurt sinds 1 maart 2009 op grond van artikel 6 lid 6 RWN.
Dus, bij verkrijging van het Nederlanderschap door optie is in principe geen sprake van wijziging van de namen,
tenzij:
 de geslachtsnaam wijzigt als gevolg van een bij optie ex artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c (zie aldaar)
afgelegde verklaring van naamskeuze als bedoeld in artikel 10:25, lid 1 onder b BW-NL;
 de (spelling van de) geslachts- en/of voorna(a)m(en) bij optie is/zijn vastgesteld (zie ook bij artikel 12 RWN).
In de onderhavige bepaling is geregeld dat wanneer de optant geen geslachts- of voornamen heeft, deze in
overleg met hem worden vastgesteld. Wijziging van de geslachtsnaam, is anders dan bij naturalisatie, bij de
bevestiging van optie niet mogelijk.
Vaststelling van de naam of de spelling daarvan vindt uitsluitend in twee gevallen plaats:
 als er geen onderscheid bestaat tussen voornaam en geslachtsnaam (bijvoorbeeld Pakistan, Somalië, India,
Ethiopië, Indonesië) of als de naam enkel uit één bestanddeel bestaat;
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als in documenten van gelijke rangorde de namen op uiteenlopende wijze worden gespeld.

De vaststelling van de naam vindt plaats in overleg met de optant. Uit de optieverklaring moet blijken welke naam
door de optant wordt gewenst. Vervolgens worden de namen in de bevestiging van de optieverklaring vermeld.
Zonodig worden de namen daarbij in de in het Koninkrijk gebruikelijke lettertekens overgebracht.
Gevolgen voor de namen van de kinderen
Van de kinderen die delen in de verkrijging van het Nederlanderschap en die ook geen geslachts- of voornaam
hebben of waarvan de spelling van de namen niet vaststaat, moeten de geslachtsnaam en de voornaam eveneens
door de Gouverneur worden vastgesteld.
Na naamskeuze op grond van artikel 10:25, lid 1 onder b BW-NL alleen vaststelling voornaam
Is bij de optie een verklaring van naamskeuze afgelegd (vergelijk de toelichting bij artikel 6, eerste lid, aanhef en
onder c, RWN, onder „Naamskeuze voor/door de optant‟) en behoeft de bij de optie gekozen naam nog aanpassing
(vaststelling spelling en/of overbrenging in de in het Koninkrijk gebruikelijke lettertekens), dan moet dat in een
verzoek om naamsvaststelling en in de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap tot uitdrukking te
worden gebracht.
Zal het kind dat geen geslachtsnaam of voornaam heeft (maar slechts een naam of een naamsketen) door een bij
de optie afgelegde verklaring van naamskeuze een geslachtsnaam krijgen, dan word(t)(en) bij de optie,
behoudens vorenbedoelde aanpassing van de naam, alleen zijn voorna(a)m(en) vastgesteld; zijn geslachtsnaam
wordt immers de naam waarvoor in het kader van de verklaring van naamskeuze is gekozen.
Bezwaar
Als de optant het niet eens is met de wijze waarop zijn namen of die van zijn minderjarige kinderen zijn
vastgesteld in de bevestiging van de optieverklaring, kan hij daartegen bezwaar maken bij de Gouverneur. De
bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop de bevestiging is uitgereikt op de
ceremonie dan wel is toegezonden aan de optant. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard, wordt de juiste naam
in een separaat besluit vastgesteld. Een gewaarmerkte kopie van dit besluit wordt gestuurd naar de instanties die
ook een gewaarmerkte kopie van de oorspronkelijke bevestiging hebben ontvangen.
K
Artikel 6a HRWN-CM komt te luiden:
Artikel 6a
1.
De in artikel 6, tweede lid, bedoelde bevestiging wordt geweigerd indien de vreemdeling als bedoeld in
artikel 6, eerste lid, onder e, een andere nationaliteit bezit en niet het mogelijke heeft gedaan om die
nationaliteit te verliezen dan wel niet bereid is het mogelijke te zullen doen om, na de totstandkoming van de
bevestiging, die nationaliteit te verliezen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op
a. de vreemdeling die onderdaan is van een Staat die Partij is bij het op 2 februari 1993 te Straatsburg tot stand
gekomen Tweede Protocol tot wijziging van het Verdrag betreffende de beperking van gevallen van
meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit (Trb.
1994, 265);
b. de vreemdeling die in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba is geboren en daar ten tijde van de
verklaring tot verkrijging van het Nederlanderschap zijn hoofdverblijf heeft;
c.
de vreemdeling die gehuwd is met een Nederlander;
d.
de vreemdeling die in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba erkend is als vluchteling.
3.
De autoriteit bedoeld in artikel 6, derde lid, beoordeelt of de vreemdeling heeft voldaan aan het vereiste,
genoemd in het eerste lid, of dat de vreemdeling een beroep toekomt op een van de uitzonderingen, genoemd
in het tweede lid. Indien dit het geval is en ook aan de overige vereisten is voldaan, bevestigt zij schriftelijk de
verkrijging van het Nederlanderschap.
4.
De autoriteit vraagt advies aan Onze Minister indien de vreemdeling stelt dat afstand van zijn andere
nationaliteit redelijkerwijs niet kan worden verlangd. De autoriteit deelt de vreemdeling mee dat Onze Minister
om advies is verzocht en binnen welke termijn op de optie zal worden besloten.
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5.

De autoriteit besluit na ontvangst van het advies van Onze Minister schriftelijk op de verkrijging van het
Nederlanderschap.
6.
De beslistermijn als bedoeld in artikel 6, vierde lid, wordt met vier weken verlengd, indien de autoriteit
Onze Minister verzoekt om advies, bedoeld in het vierde lid.
Verwijzingen
RWN: artikelen 1; 2; 8; 9; 12; 13; 14.1; 21; 22; 23; 26 en 28
RRWN: artikelen IB; II.2 en V.1
BVVN: artikelen 3 t/m 12, 24, 30a t/m 30d, 32, 57 t/m 69 en 73
Awb: artikelen 4:5; 4:7; 4:15 en hoofdstukken 6 t/m 8
BW: artikelen 1:5; 1:253aa; 1:253sa en1:253t
Boek 10 BW-NL: artikelen 22 lid 2 en 25, lid 1 onder b
WRvS: artikelen 37 en 39
Verdragen: artikel 1 Overeenkomst van Rome inzake de wettiging door huwelijk;
artikelen 1 en 12 Verdrag van New York ter beperking der staatloosheid;
artikelen 6.1a en 6.2b Europees Verdrag inzake nationaliteit.
Overgangsrecht
De afstandsverplichting geldt alleen voor optanten die op of na 1 oktober 2010 een optieverklaring ex artikel 6,
eerste lid, aanhef en onder e, RWN hebben afgelegd.
L
Artikel 8 HRWN-CM komt te luiden:
Artikel 8
1. Voor verlening van het Nederlanderschap overeenkomstig artikel 7 komt slechts in aanmerking de verzoeker
a. die meerderjarig is;
b. tegen wiens verblijf voor onbepaalde tijd in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of
de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, geen bedenkingen bestaan;
c. die tenminste sedert vijf jaren onmiddellijk voorafgaande aan het verzoek in het Europese deel van Nederland,
Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, toelating en
hoofdverblijf heeft;
d. die in de samenleving van het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 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,
dan wel – 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 hoofdverblijf naast het Nederlands 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; en
e. die verklaart bereid te zijn bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te
leggen. Het besluit tot verlening wordt niet bekend gemaakt dan nadat de verklaring daadwerkelijk is afgelegd.
2. Het eerste lid, onder c, geldt niet met betrekking tot de verzoeker die hetzij te eniger tijd het Nederlanderschap
of de staat van Nederlands onderdaan-niet-Nederlander heeft bezeten, hetzij sedert tenminste drie jaren de
echtgenoot is van en samenwoont met een Nederlander, hetzij tijdens zijn meerderjarigheid in Nederland,
Aruba, Curaçao of Sint Maarten is geadopteerd door ouders van wie in elk geval één het Nederlanderschap bezit.
3. De termijn bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt op twee jaren gesteld voor degene die in totaal ten minste
tien jaren in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire,
Sint Eustatius en Saba toelating en hoofdverblijf heeft gehad.
4. De termijn bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt op drie jaren gesteld voor de verzoeker die hetzij ongehuwd
tenminste drie jaren onafgebroken met een ongehuwde Nederlander in een duurzame relatie anders dan het
huwelijk samenleeft, hetzij staatloos is.
5. De termijn bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt eveneens op drie jaren gesteld voor de verzoeker die door
erkenning of wettiging zonder erkenning het kind van een Nederlander is geworden. Voor de verzoeker die
tijdens zijn minderjarigheid is erkend of gewettigd wordt de termijn van drie jaren verminderd met de
onafgebroken periode gedurende welke hij onmiddellijk voorafgaande aan zijn meerderjarigheid na de erkenning
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of wettiging zonder erkenning, verzorging en opvoeding heeft genoten van de Nederlander door wie hij is erkend
of wiens kind hij door wettiging zonder erkenning is geworden.
6. Een krachtens het eerste lid, onder d, vastgestelde algemene maatregel van rijksbestuur treedt niet eerder in
werking dan vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing
wordt onverwijld mededeling gedaan aan beide kamers der Staten-Generaal.
Verwijzingen
RWN: artikelen 1.1b; 1.1f; 1.1g; 1.1h; 2; 7; 8; 9; 10; 11 en 14.1
RRWN: artikelen II en VII.2
BNT: artikelen 2; 3; 5 en 7
BON: artikel 3 en volgende
BVVN: artikel 24; hoofdstuk III en artikel 72
Awb: artikelen 4:2; 4:5.1 en 6:3
Bdr: artikelen 5; 6; 8 en 9
BW-NL: artikelen 1:33; 1:63 en 1:69
Boek 10 BW-NL: artikelen 29 en 58
WNI: artikel 7
Overgangsrecht
Voor artikel 8, eerste lid, aanhef en onder c en d, RWN geldt overgangsrecht. Zie de toelichting bij artikel 7 RWN,
onder „Overgangsrecht‟.
M
Artikel 15 HRWN-CM komt te luiden:
Artikel 15
1. Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren:
a. door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit;
b. door het afleggen van een verklaring van afstand;
c. indien hij tevens een vreemde nationaliteit bezit en tijdens zijn meerderjarigheid gedurende een ononderbroken
periode van tien jaar in het bezit van beide nationaliteiten zijn hoofdverblijf heeft buiten Nederland, Aruba,
Curaçao of Sint Maarten, en buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van
toepassing is, anders dan in een dienstverband met Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten dan wel met een
internationaal orgaan waarin het Koninkrijk is vertegenwoordigd, of als echtgenoot van of als ongehuwde in een
duurzame relatie samenlevend met een persoon in een zodanig dienstverband;
d. door intrekking door Onze Minister van het besluit waarbij het Nederlanderschap is verleend, welke kan
plaatsvinden, indien de betrokkene heeft nagelaten na de totstandkoming van zijn naturalisatie al het mogelijke
te doen om zijn oorspronkelijke nationaliteit te verliezen;
e. indien hij zich vrijwillig in vreemde krijgsdienst begeeft van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen
tegen het Koninkrijk dan wel tegen een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is;
f. door intrekking door onze Minister van het besluit waarbij de verkrijging van het Nederlanderschap is bevestigd,
welke kan plaatsvinden, indien de vreemdeling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e, heeft nagelaten na de
verkrijging van het Nederlanderschap het mogelijke te doen om zijn oorspronkelijke nationaliteit te verliezen.
2. Het eerste lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing op de verkrijger
a. die in het land van die andere nationaliteit is geboren en daar ten tijde van de verkrijging zijn hoofdverblijf
heeft;
b. die voor het bereiken van de meerderjarige leeftijd gedurende een onafgebroken periode van tenminste vijf
jaren in het land van die andere nationaliteit zijn hoofdverblijf heeft gehad; of
c. die gehuwd is met een persoon die die andere nationaliteit bezit.
3. De periode bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt geacht niet te zijn onderbroken indien de betrokkene
gedurende een periode korter dan één jaar zijn hoofdverblijf in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten heeft,
dan wel in de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is.
4. De periode, bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt gestuit door de verstrekking van een verklaring omtrent
het bezit van het Nederlanderschap dan wel van een reisdocument in de zin van de Paspoortwet. Vanaf de dag
der verstrekking begint een nieuwe periode van tien jaren te lopen.
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Verwijzingen
RWN:artikelen 1.1b; 1.2; 2.2 en 14.4
RRWN: artikelen IV enV
BVVN: artikelen 3; 61 t/m 70 en 72
Boek 10 BW-NL: artikel 19
Overgangsrecht
Zie voor het overgangsrecht de toelichting bij de afzonderlijke artikelleden.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten
worden geplaatst.
‟s-Gravenhage, 12 maart 2013
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
L. Mulder
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken
TOELICHTING
Algemeen
De wetten met betrekking tot het Internationaal Privaatrecht, zoals de Wet conflictenrecht huwelijk (WCH) en de
Wet conflictenrecht echtscheiding (WCE), die overigens niet van toepassing zijn in Curaçao en Sint Maarten, zijn in
Europees Nederland op 1 januari 2012 vervallen. Vanaf die datum is in Europees Nederland Boek 10 BW-NL van
toepassing. Hoewel deze conflictenwetten niet van toepassing zijn in Curaçao en Sint Maarten, wordt in de
Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, toegespitst op het gebruik in
Curaçao en Sint Maarten wel verwezen naar meerdere conflictenwetten. De Handleiding voor de toepassing van de
Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten is hierop aangepast.
Voor de rest zijn er tekstuele wijzigingen aangebracht.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
L. Mulder
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken
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LANDSBESLUIT
Van 21 maart 2012, no. LB-13/0295
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,

Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;
Overwegende:
 dat de Rijksvoorlichtingsdienst op 28 januari 2013 het bericht “Hare Majesteit de Koningin heeft vandaag haar aftreden
aangekondigd” heeft doen uitgaan;
 dat Sint Maarten heeft besloten als dankbetuiging aan Hare Majesteit de Koningin voor haar inzet en betrokkenheid bij
Sint Maarten en als steunbetuiging aan de nieuwe Koning bij het vervullen van het ambt activiteiten te organiseren;
 dat de ministerraad in Nederland de dag na de aankondiging van de Koningin besloten heeft het Nationaal Comité
Inhuldiging in te stellen;
 dat het Nationaal Comité Inhuldiging tot taak heeft om bepaalde feestelijkheden rondom de dag van de inhuldiging te
coördineren en de initiatieven voor dankbetuigingen aan Koningin Beatrix en initiatieven voor huldeblijken aan de
nieuwe Koning en Koningin te coördineren en in goede banen te leiden;
 dat Sint Maarten is verzocht om, indachtig het centrale motto “Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze Koning”
en in lijn met de vijf aandachtgebieden zoals bepaald door het Nationaal Comité Inhuldiging, ook op Sint Maarten
rondom de inhuldiging activiteiten te organiseren;
 dat Sint Maarten graag bereid is om een bijdrage te leveren aan voornoemde activiteiten van het Nationaal Comité
Inhuldiging;
 dat het wenselijk is een comité met ondersteunende werkgroepen in te stellen ter coördinatie en uitvoering van de
activiteiten.
Gelet op:
 Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;
 Het Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten;
 De Staatsregeling van Sint Maarten;

HEEFT GOEDGEVONDEN:

Artikel 1
Er is een Comité Inhuldiging Sint Maarten.
Artikel 2
1. Het Comité Inhuldiging Sint Maarten bestaat uit vijf leden waaronder een voorzitter, een secretaris en drie overige leden.
2. Het Comité Inhuldiging Sint Maarten is als volgt samengesteld:
- Mw. Anenda Zaandam, voorzitter tevens lid
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Mw. Emilia Thomas, secretaris tevens lid
Mw. Cassandra Janssen, lid (liaison Ministerraad en Nationaal Comité)
Mr. André Hoeneveld, lid (liaison Gouverneur)
Mr. Rodney Richardson, lid (PR / Communicatie)

3. De leden zijn benoemd tot 1 juni 2013.
Artikel 3
1. Het Comité Inhuldiging Sint Maarten heeft tot taak de activiteiten rondom de inhuldiging voor zover deze plaatsvinden op
Sint Maarten te coördineren.
2. Voor de ontwikkeling van de in het eerste lid bedoelde activiteiten wordt de planning van activiteiten door het Nationaal
Comité Inhuldiging mede in aanmerking genomen.
3. Voor de uitvoering van de geplande activiteiten van de Comité en/of het uitwerken van adviezen worden drie werkgroepen
ingesteld die, onder aansturing van het Comité, verantwoordelijk zijn voor de feitelijke organisatie en tenuitvoerlegging van
de geplande activiteiten.
- De werkgroep Koningspelen
- De werkgroep Koningslied
- De werkgroep Cultuur
4. Het Comité Inhuldiging Sint Maarten richt zijn eigen werkzaamheden in.
Artikel 4
1. Het Comité Inhuldiging Sint Maarten stelt binnen een week na instelling zijn werkwijze een tijdsplanning vast en informeert
de Gouverneur van Sint Maarten en de Minister van Algemene Zaken hierover.
2. Het Comité Inhuldiging Sint Maarten kan zich doen bijstaan door derden-deskundigen en adviseurs voor zover dat voor de
vervulling van zijn taak noodzakelijk is.
3. Het Comité Inhuldiging Sint Maarten is bevoegd om zich voor het verkrijgen van informatie of de uitvoering van zijn
taakopdracht te wenden tot alle overheidsdiensten van het Land Sint Maarten alsmede autoriteiten, instanties en personen
buiten de overheid.
Artikel 5
1. Het Comité Inhuldiging Sint Maarten wordt voor zijn taakvervulling een budget verleend. Het toegekende budget komt ten
laste van de begroting van Land Sint Maarten.
2. De voorzitter ziet er op toe dat het budget niet wordt overschreden.
Artikel 6
1. De voorzitter van het Comité Inhuldiging Sint Maarten brengt met ingang van de inwerkingtreding van dit landsbesluit
wekelijks verslag uit aan de Gouverneur van Sint Maarten en aan de Minister van Algemene Zaken of zoveel vaker indien
daartoe reden is.
2. Het Comité Inhuldiging Sint Maarten stelt voor 1 juni 2013 een eindrapport op over de verrichte werkzaamheden en bevat
daarnaast een overzicht van gedane uitgaven. Het rapport wordt aangeboden aan de Gouverneur en de Minister van
Algemene Zaken.
3. Het rapport, of delen daarvan, kunnen door de Minister President, in samenspraak met de Gouverneur, openbaar worden
gemaakt.
Artikel 7
Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van het Comité Inhuldiging Sint Maarten en daarbij de beschikking krijgt over
gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van
ambt, beroep of wettelijk voorschrift terzake van die gegevens geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding
daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn werkzaamheden ten
behoeve van het Comité Inhuldiging Sint Maarten de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
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Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van dagtekening.

Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Comité Inhuldiging Sint Maarten.
Dit besluit zal in de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst.

Philipsburg, eenentwintigste maart 2013
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
E.B. Holiday

De Minister van Algemene Zaken

De Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken
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To the Hon. Prime Minister of Sint Maarten
Mrs. S.A. Wescot-Williams
Philipsburg
Sint Maarten
Philipsburg, November 26, 2012
Our reference: SER /12/AA/087
Re: Letter of advice regarding “Landsverordening wijziging motorrijtuigenbelasting”
Honorable Prime Minister,
In reply to your request for advice of November 13, 2012, regarding the “Landsverordening tot wijziging van de
Motorrijtuigenbelastingverordening en de Algemene Landsverordening Landsbelastingen in verband met de
invoering van een nieuw belastingsysteeem voor motorrijtuigenbelasting” the Social Economic Council informs you
as follows.
The council took the following points into consideration:









The current system of levying road tax is generally considered unwieldy and inconvenient, forcing each
motorist to annually stand in line to collect a new number plate upon payment of the applicable road tax. In
addition, physically changing the plates each year constitutes a waste of money and resources.
Advantage of the current system is the ability to directly observe compliance with the road tax requirement.
Roadside controls are relatively easy, consequently compliance is high.
The proposed new system lacks any means of visually observing whether vehicle tax on a motor vehicle has
been complied with. Payment is to occur annually upon the initiative of the vehicle owner.
Enforcement of compliance with the new system depends primarily on the tax inspectorate and tax receiver‟s
office. This constitutes an additional administrative burden on both entities that are still developing and
adapting to their new roles under country status.
Even if tax inspectorate and receivers were fully equipped to enforce the new motor vehicle tax, the success of
collection would depend on the quality of the database of the motor vehicle registration system
(kentekenregister). This implies the need for correct data regarding identity of the vehicle‟s owner, correct
address information and correct tax information, e.g. CRIB number. The different government databases
(census, receiver‟s, tax inspectorate, etc.) are not yet interlinked to a degree that permits instant validity
checks on information provided, nor is continuous updating of - for instance - address information guaranteed
as yet.
As long as administrative control is not fully developed, enforcement will to a large extent come down to
roadside checks. However, in the absence of visually observable proof of payment, these controls will become
far less efficient than they are now.
The proposed measures are qualified as “budget neutral” from a government budget point of view, with an
advantage for the motorist in no longer having to pay for the physical plates each year. However, under the
present circumstances the new system carries a great risk of non-compliance, therefore compromising the
revenue of the road tax/ motor vehicle tax, making the proposed measures less than budget neutral.

The SER has reached consensus on the following:


The idea to change the road tax system into a more up-to-date and less burdensome method is in and by itself
warmly welcomed by the SER.
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The shift from road tax to motor vehicle tax, implying the change from use of the road to ownership of a
vehicle as a taxable fact carries the assent of the SER.
Short term introduction of the proposed system however is considered too hard to enforce under the present
circumstances and therefore is considered to carry a high risk of non-compliance. This may very well lead to
reduced government revenue and an inequitable situation between compliant and non-compliant citizens.
The possible financial loss for government, caused by non-compliance, could easily exceed the overall savings,
estimated in the elucidation of the draft ordinance at Naf. 225,000 annually. For instance; assuming a Naf. 7
million annual road tax/vehicle tax revenue (budgeted for 1012/2013 around Naf 8 million) a drop of 25% in
compliance would reduce government revenue with Naf. 1.75 million, many times the sum saved on number
plates.
The administrative burden on the car dealers following from the tax of Naf. 20.- on each traded vehicle is
disproportionate to the sum levied. The SER feels an annual lump sum based on business turnover would
absolve the businesses (and the tax inspectorate) from the administrative burden of registering each vehicle
separately for a very limited amount of time, while having the same fiscal effect.

The SER therefore advises as follows:
1. In the short term, the SER advises government to focus on efforts to update and interlink government
databases in such a way that the taxpayers‟ data to be entered into the motor vehicle registration system is
ensured to be valid, and will be kept up to date continuously.
2. Based on point 1, ensure a system of administrative enforcement of the vehicle tax in conjunction with the tax
inspectorate that is fail-safe and makes compliance as inevitable as it is under the current system.
3. After realizing points 1) and 2) implement the new system as outlined in the proposal, if feasible by January 1,
2014.
4. Pertaining to Article I, section D, point 3, where the tariff for vehicles in a car dealer‟s inventory is established
at Naf. 20.- annually, it is advised to instead levy the motor vehicle tax on trade inventory by way of an annual
lump sum based on business turnover, to be further elaborated in an LB-ham.
Should you require any additional information after reading the above, please feel free to contact us at your
earliest convenience.
Respectfully,

______________
R.A. Richardson
Chairman

______________
Drs. A.J. Alberts
Acting Secretary-general

c.c. the honorable Minister of Finance, mr. Roland S. Tuitt
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SER advice nr.
2012 – 003

Philipsburg, November 16, 2012

The AOV system made Affordable,
Sustainable and Equitable
“Advice on the report “Towards a Sustainable and Affordable AOV pension system”

The Social Economic Council Sint Maarten (“Sociaal Economische Raad”, referred to
below as “SER”) is an independent advisory body to the government of Sint Maarten.
The SER advises upon request by one or more Ministers (solicited) or on its own
initiative (unsolicited) on all important social economic issues.
The SER was established by law (“Landsverordening Sociaal- Economische Raad”) in
2010.
The SER consists of representatives of employees‟ and employers‟ organizations as
well as independent experts. The objective of the SER is to achieve a broad concept
of wealth in Sint Maarten by offering quality advice and reaching consensus on social
economic issues.
For more information, please visit our website www.sersxm.org
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Introduction
The advice on the report “Towards a Sustainable and Affordable AOV pension System” is a solicited advice at the
request of the Prime Minister of Sint Maarten, Mrs. S.A. Wescot-Williams.
The report that is advised upon, was prepared in 2012 by a Steering Committee consisting of the Secretaries
General of the Ministries of Public Health, Social Development and Labor, Finance, and Tourism, Economic Affairs,
Transport and Telecommunication, the director of SZV and the department heads of Social Development and Public
Health.
The report focuses on the future of the AOV system, and contains a number of specific recommendations to ensure
the sustainable future of the general pension scheme. Furthermore, it touches upon some related topics that
complement the general AOV system and that aim to ensure a solid old age provision for the population of Sint
Maarten. These topics include the recommendation to introduce a mandatory second tier pension scheme for all
worker, and the broadening of the tax-deductibility of third tier private pension arrangements.
The report on the AOV pension system in turn relies on the study “A sustainable Pension System for country Sint
Maarten” (Exploratory Policy Report) drafted in December 2010 by Keesen Actuarissen, commissioned by the
Government of Sint Maarten.
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1 Background and history
1.1 The three tiers of the pension system
AOV or Algemene Ouderdoms Verzekering is to be considered the foundation or “first tier” of the Sint Maarten
framework of pension benefits.
1.1.1 First tier pensions (basic state pensions)
Many countries in the world, Sint Maarten among them, have funds for their citizens and residents to provide
income when they retire. Qualifying for benefits from such a fund typically requires payment of premiums (or
residency) during the citizen‟s working life. Examples are the Sint Maarten AOV, the Dutch AOW, the US Social
Security and the British National Insurance. In most cases, premiums are collected in a fund outside the
government budget, from which entitlements are paid out. If no specific premium is levied to finance the general
state pension, the term “social pension” is used. In these cases, the pension is fully tax-funded from the
government budget. Eighty countries around the world know such a system. This is not the case in Sint Maarten
however. Our system is financed from earmarked premiums levied on employers and employees.
Traditionally, first tier (basic state pensions) are “unfunded”, that is to say, at any given moment present-day
contributions, or government tax revenue, need to be sufficient to cover present-day benefits. This system is
commonly known as “pay-as-you-go” or PAYGO.
Box 1
Pay-as-you-go versus funded pension schemes
General old-age pension arrangements provided by the state are usually „unfunded‟. In any given year, the
premiums collected from the insured are used directly to pay out the benefits to the retirees in the same year. In
some cases, not even an earmarked premium is levied, and the cost of the social pension is paid directly from the
government budget. Such a system is known as „pay-as-you-go‟ or PAYGO. This makes sense from the point of
view of government finance, as governments do not typically save and invest to cover future costs, nor insure
themselves against common risks. The Sint Maarten AOV is an example of such a pay-as-you-go arrangement
(Dutch: omslagstelsel).
The weakness of PAYGO systems is that the coverage of costs is dependent on demographics. In a relatively young
population, the burden per worker is low, as many people pay premiums and few collect benefits. In an ageing
population, fewer active participants have to fund the benefits for a larger number of retirees. As the ageing
process is to a large extent predictable, a young population might set part of the premiums aside in a fund and
accumulate capital to be able to afford the benefits once the population has aged, making the system partially
„funded‟. Many (European) countries have made their state pension schemes into a mix of funded and unfunded
components or „hybrid‟.
Fully „funded‟ programs on the other hand (second and third tier pension plans) depend entirely on the collection
of premiums over a period of time. Premiums may be paid by the insured, by the employer or shared by both
parties. Contributions are invested and the principal and the yield (dividends, interest) are accumulated until the
insured person retires. From that moment on, the sum is used to fund an annuity to the retiree. The financing of
funded pension schemes is less dependent on demographics, as premiums/contributions as well as entitlements
are connected to the insured person. Funded systems however do insure against the „risk‟ of longevity; the payout is based on the average life expectancy calculated from the age of retirement. As a consequence, those who
benefit from a funded system for only a few years after retirement, subsidize those who live to a high age.
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1.1.2 Second tier pensions (employment-based pensions/ retirement plans)
Second tier pensions are retirement plans connected to the employment of the future retiree. Typically, employer
and employee both contribute towards the premium for the pension plan, though not necessarily in the same
measure. Premiums are collected in a pension fund and invested. These are so-called „funded‟ plans, as opposed to
the „pay-as-you-go‟ nature of first tier schemes like AOV. Offering an employer-bound second tier pension is
typically only feasible for government, large companies, or cooperative funds shared by several companies (like
the Dutch industry-based pension funds). In Sint Maarten, government offers such a system through the APS, and
some large companies like GEBE, TELEM and the Harbor Group of companies. Only 36% of the Sint Maarten
working population4 has a second tier entitlement at this point in time. This underscores on the one hand the
importance of the level of the AOV benefit (as the main post-retirement income for the vast majority) and on the
other hand stresses the importance of promoting second tier plans among our working population.
Traditionally, second tier pensions are of the „defined benefit‟ variety. The entitlement as of retirement age is
usually based on a percentage of the average of the final years worked (Final Average Pay or FAP, Dutch:
eindloonstelsel) or a percentage of the average income during the entire career (Dutch: midloonstelsel). Inherent
weakness in this type of system is, that it is unknown in advance if the premiums collected will be sufficient to
guarantee the entitlements promised during the remaining lifespan of the retiree.
Socio-economically, an important disadvantage of most current second tier pension schemes is in the reduction of
labor market mobility. Employees enrolled in a company-based pension fund will not be able to change jobs
without severely harming their pension entitlements. (Dutch: pensioenbreuk) This leads to „freezing‟ of large
segments of the labor market, which is especially harmful in small island economies like Sint Maarten.
Nowadays, second-tier pensions are not necessarily employer-bound however. Many mid-sized companies offer
second-tier pension plans through an outside insurance company. Even in most of these cases, the employee can
only migrate his/her pension entitlements at great cost. However, the recent introduction of a compulsory second
tier pension arrangement in Aruba solves this problem by offering a hybrid of second tier elements (contribution
shared between employer and employee) and third tier elements (the fund is unrelated to the employer, accrued
entitlements move with the employee from job to job without economic consequences). Labor market mobility is
ensured in this model.

4

Steering committee 2012, p.10
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Box 2
Defined benefit versus defined contribution pension schemes
Traditional employer-related pension schemes (second tier) are of the defined benefit variety. The employee
receives an entitlement, based for instance on a percentage of his/her salary over either the last few years of
his/her active career or the career average (70% in the Dutch tradition). To finance this, the insured pays a certain
percentage of the gross salary into the pension fund over the years. For several reasons, it is very hard to
determine whether the accrued premiums paid, will be sufficient to finance the pension benefit that will have to be
paid out decades from the start of collection.
The defined benefit system has several weaknesses. The most important are:
* at the start of the plan, it is unknown at which salary level the insured will end his/her career, therefore the level
of benefit during retirement is unpredictable. If an average career path is used for calculation purposes, people
with a slow career will effectively subsidize fast movers. This constitutes the „back service‟ problem.
* at the start of the plan, it is unknown what the life expectancy will be of the average person at the time of
retirement. As people tend to live longer as time progresses, pension funds may become underfunded.
* it is very hard to predict the yield (rate of interest, dividend or increase in value) of the investments that are
made with the premiums collected. The crash of the financial markets in 2008 caused severe trouble for virtually
all defined benefit pension plans.
General old-age pensions provided by the state – like AOV – are by definition „defined benefit‟ as the purpose is to
provide retirees with a certain basic/minimum income level.
The vulnerabilities of the defined benefit plans have led to an increase in defined contribution plans. In this
system, only the amounts paid into the fund are known. Third tier pension plans, which are basically structured
personal savings plans combined with life insurance, are always of the defined contribution variety. The risk
pertaining to the level of retirement benefit rests completely with the insured/ future retiree. Depending on the
sum set aside, plus the success of the investments done, combined with the life expectancy calculated when the
retirement age is reached, the insurance company offers a certain annuity (monthly or otherwise) (Dutch:
lijfrente). Alternatively, the accumulated sum may be paid out as a lump sum. However, this is far less attractive
in terms of taxation in most countries. Second tier (employer related) pensions are more and more moving in the
direction of defined contribution as well, as insurance companies and pension funds are increasingly weary of the
risks of defined benefit schemes.
Obviously, in socio-economic terms, defined contribution plans offer the retiree far less security than defined
benefit schemes.
1.1.3 Third tier retirement benefits
Traditionally, independent professionals and other non-employed workers had to rely on individual retirement
schemes, managed by an insurance firm or investment firm. Under certain conditions, contributions to such a
retirement plan are tax-deductible to a certain extent in most countries, in correspondence with the tax-deductible
nature of second-tier (employment-based) plans. Examples are the Individual Retirement Accounts (IRAs) and
401(k) arrangements in the US and Dutch „lijfrente verzekeringen‟. Being basically earmarked savings/investment
accounts, these plans are always „defined benefit‟ i.e. the actual benefit at retirement age (annuity or lump sum) is
based on actual amounts paid into the plan plus the yield on the investments. Tax deductibility is sometimes
conditional on the accrued capital being used to purchase an annuity (Dutch: lijfrente), or at least on nonwithdrawal of funds before retirement age.
Recently, third tier schemes have become popular among employees as well, as an additional form of retirement
savings, in the absence of an employer-based scheme, or as a way to avoid the disadvantages connected with a
second-tier scheme.
In Sint Maarten however, under the former Antilles tax code, third-tier schemes are hardly tax deductible5. In this
respect our tax legislation is seriously lagging behind most of our Kingdom partners as well as any country that is
commonly used as a frame of reference.

5

See LV Inkomstenbelasting 1943, article 16.1.e and 16.2. Deductibility is capped at Naf. 1,000.-
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As mentioned above, the Aruban model combines the technical form of a third tier scheme (individually based,
private insurance company) with second tier content (premiums paid jointly by employer and employee), thus
combining socio economic advantages of the second and third tiers.
1.2 AOV in the context of the Sint Maarten pension system
Decisions about the Sint Maarten AOV cannot be entertained without observing the AOV in the context of the other
two tiers in the pension system. The second tier (employment based pensions) is only enjoyed by 36% of the
working population. The third tier (private life insurance schemes) is underdeveloped and almost without tax
incentive.
1.3 SER Netherlands Antilles history on the topic of AOV
No advice was given on any comprehensive overhaul of the AOV system during the Netherlands Antilles SER days.
The level of the AOV benefit (AOV uitkering) however has been a recurring topic of discussion however. On
December 6, 2006 the SER Netherlands Antilles last advised on the proposed increase of the AOV benefit.
1.4 Current legal framework
In connection with the Algemene Ouderdomsverzekering:
 Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 1960 (Landsverordening van 14 mei 1960, regelende
een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering tegen geldelijke gevolgen van
ouderdom)6
In connection with the tax-deductibility of third tier pension premiums:
Landsverordening op de Inkomstenbelasting 1943
2. The current AOV system and its challenges
2.1 Characteristics of the present AOV system
The current Sint Maarten AOV insurance is inherited from the Netherlands Antilles system with the same name. As
the Sint Maarten population is considerably younger than the Antilles average, the proportion of insured, or
contributing employed persons (2009; 40,917) to AOV-entitled retirees (2009; 3,195) is much more favorable
than in the previous Antillean situation. Consequently, the 2009 figures for Sint Maarten show an income of Naf.
84 million against benefits paid out of 20.1 million. 7 The revenues exceeding the direct costs by a factor 4
constitutes an enormous surplus for the AOV system. It turns a nominally „unfunded‟ or pay-as-you-go system into
a de facto funded system.
Under the „unchanged policy‟ scenario outlined in the report of the steering committee8, the fund‟s reserves will
accumulate to a maximum of just under a billion guilders in 2028. In that year, demographics will have changed to
such an extent that revenue and costs will break even, and withdrawals from the fund will slowly deplete it in the
years after.
Under the „changed policy‟ scenario, with measures outlined in the next chapter, the fund will accumulate reserves
somewhat slower, but to an even slightly higher level, breaking even in 2030 with an accumulated equity of just
over a billion guilders. In practical terms therefore, the changes proposed to the AOV system in the report are
chosen in such a way as to be budget neutral.

6
7
8

The Landsverordening AOV 1960 and the Landsverordening Inkomstenbelasting 1943 can be retrieved from www.overheid.nl
Steering committee 2012, p. 11
Steering committee 2012, p. 14
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Figure 1. Baseline scenario; development of AOV fund under unchanged policies 2011-20309

3. SER advice on the AOV report
The total package of recommended changes to the AOV system, as proposed in the Keesen report „A sustainable
Pension System for country Sint Maarten‟ in 2010 and further assessed by the Steering committee in 2012, is
aimed to have minimal overall financial consequences for the AOV fund. This is a useful starting point, but by no
means necessarily the final outcome.
For instance, it is entirely feasible to trade off lower premiums against a quicker depletion of the fund, or a higher
retirement age against a longer lasting AOV fund. The scenario model provided by Keesen actuarissen permits to
calculate the effects of each possible scenario, which every possible value of premium percentage, retirement age,
premium wage level, etc.
3.1 Relevant parameters of the AOV system in the report
In this section the relative weight of the different parameters in the AOV scenario will be clarified.
It concerns an increase in premium income, a decrease in the premium percentage, an increase in the AOV
benefit, raising the entitlement age, and the question of skipping the reduction in AOV for persons living on Sint
Maarten for over 10 years. To be able to assess the relative importance of each parameter, the impact of each of
these measures is calculated on the reserves in the benchmark year 2030. 10 The result of this exercise is shown
below. Clearly, increasing the premium income will increase reserves, raising the entitlement age even more so.
On the cost side, skipping of the AOV reduction for those living on Sint Maarten for more than 10 years is the least
costly, while reducing the premium percentage or increasing the AOV benefit will decrease reserves in 2030 more.

9

Steering committee 2012, p. 14
These calculations were made with the aid of the scenario model supplied by Keesen actuarissen with the report “A sustainable Pension
System for country Sint Maarten”, the same model used to generate the scenarios included in the AOV report. For the sake of comparison, the
starting year for implementation of the measures under consideration is kept at 2011 and the time horizon is kept at 2030.
10
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Figure 2. Impact on the 2030 reserves of each parameter separately

Scenario
0 BASELINE (UNCHANGED POLICY)
1 Premium income 100,000
2 Decrease premium 1%
3 Decrease premium 1.5%
4 Increase benefit to 1,000
5 AOV age to 62
6 AOV age to 65
7 Modified skipping

Reserves 2030
Differential
930
1112
182
273
-657
-47
-977
74
-856
1635
705
2340
1410
559
-371

Break even year
2028
2028/9
2024
2022
2023
none
none
2025

The table above gives a good impression of the relative impact and importance of each parameter and related
measure. However indicative, this impression is very useful in assessing and comparing measures to be taken in
each scenario. The green scenarios are those that found consensus among stakeholders consulted by the steering
group. The blue scenarios are brought into consideration by the SER.
For the sake of comparison, the same base year is used as the Keesen report and the AOV report, assuming
introduction of measures starting in 2011 and reviewing the 20 year period up to 2030. In reality however,
measures pertaining to AOV will not be implemented realistically before 2014. All years mentioned in the scenarios
should be increased by at least three to adjust the time horizons of the predictions involved.
3.2 Overall impact of the Keesen report and the AOV report “Towards a Sustainable and Affordable
AOV pension System”
In the original actuarial report by Keesen, the overall effect of all recommendations was as good as neutral.
Reserves of the AOV fund and the moment at which the break-even point between revenue and cost would be
reached, remain the same. The AOV fund would still accumulate reserves to the level of Naf. 1 billion in 2030, an
extraordinary amount for a fund that is essentially of the „pay-as-you-go‟ variety.
Figure 2. The Keesen scenario.11

11

Steering group 2012, p. 15
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Differences between the Steering committee and the Keesen report are:
Negatives for the financial position of the fund;
 The Steering group raises the AOV entitlement not to Naf. 900 but to Naf. 1,000;
 The Steering group limits the retirement age to 62 instead of 65.
On the positive side financially;
 The Steering group rejects skipping of the reduction for missing years of residency.
 The Steering group does not reduce premium percentages with 1.5% for employers and employees.
The SER agrees with the extra increase in the AOV entitlement. However it is deemed better to rise the retirement
age gradually to 65, while modified skipping of the missing years is seen as affordable as well as socially beneficial.
Reduction in the premium percentage is also advisable. The SER rejects the Steering group effectively financing
the lower retirement age by continuing the high premium percentages.
The graph below shows that the Steering group scenario has roughly the same overall result as the baseline
scenario and the Keesen scenario. It should be noted that this graph shows the starting year at 2012 and therefore
the period under review runs up to 2031, one year later than the other scenarios.
Figure 3. The Steering group AOV report scenario 12

12

Steering group 2012, page 35
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3.3 SER advice on the recommendations in the report “Towards a Sustainable and Affordable AOV
pension System”
All elements of the SER advice in this section were reached unanimously.
STEERING GROUP RECOMMENDATION 1
Increase premium wage from Naf. 80,336 to Naf. 100,000
Consequences
Positive impact on the fund‟s finances; larger basis for premium
income.
Socio-economic impact; larger burden on higher income
households (offset by lower premium %)
Stakeholder assessment
Accepted
Remarks:
Keesen: Recommendation 4.
Increase premium wage from Naf. 80,336 to Naf. 100,000
SER advice (unanimous):
Follow the recommendation of the steering group; increase the premium wage to Naf. 100,000
Elucidation:
Increase in the wage level subject to AOV premium is in line with the solidarity principle. Also, if the premium
percentage would be decreased, the higher incomes would not feel the consequences of this wage level increase.
STEERING GROUP RECOMMENDATION 2
Further research into consequences of reducing the penalty for missing
years.
Consequences
The original Keesen recommendation would have a negative impact on
the fund‟s finances; benefits to insured with less years of residency
would go up.
Positive socio-economic impact, retirees in question generally have
little or no other sources of income. It rewards the choice of immigrants
to settle in Sint Maarten and contribute to society.
Stakeholder assessment
Original Keesen recommendation rejected
Remarks:
The measure to entitle retirees with missing years – under certain
conditions – is socially advisable. Many stakeholders feel that those
who were not a resident of Sint Maarten for the full 45 years, should
not receive a full entitlement either.
Keesen: Recommendation 2.
Skip reduction in AOV benefits for missing years if insured was resident
for over 10 yrs.
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SER advice (unanimous):
Introduce skipping of the reduction of the AOV entitlement for cases in which the retiree has lived in
Sint Maarten for 10 years or more.
Provisions:
 The financial consequences should be approximately such as the Keesen report predicts, i.e. this
measure would make the average reduction go down from approximately 24% to 16% of total
AOV entitlements.
 Measures should be taken to ensure that entitlements that retirees have built up in other
countries will be deducted from the AOV entitlement.
Elucidation:
Currently, residency for 45 years (15-60) entitles to full AOV. If a person did not live on Sint Maarten (Antilles) for
some of these years, there is a 2.22 % penalty for each missing year. The Keesen report calculates that total
reductions on AOV benefits would be 1/3 less, if persons who lived on Sint Maarten for 10 years or more would get
full AOV. Such a measure is justifiable in principle.
The AOV is a pay-as-you-go system (Dutch: omslagstelsel) based on inter-generational solidarity, not based on
„saving‟ for one‟s own retirement. In other words: at any given moment, the younger generations are paying for
their parents‟ and grandparents‟ AOV.
If we look at the „missing years‟ question in this way, it concerns immigrants who came to Sint Maarten, paying
into the AOV system for a number of years, in effect paying for Sint Maarten retirees‟ AOV, thereby exercising
inter-generational solidarity. This phenomenon is actually one of the main reasons why the Sint Maarten AOV
system is currently „overfunded‟.
Reaching retirement age, these immigrants, now settled in Sint Maarten for a decade or more, are penalized for
not having lived on Sint Maarten for the first part of their working life, and they cannot benefit from the premiums
their (grand)children are now paying into the system.
It should be noted that entirely skipping the reduction for missing years is too costly a proposition. 13 However, if a
minimum of 10 years would be implemented as a basis for full AOV, total reserves by 2030 would be reduced by
approximately 40% compared to the base scenario.14 Moreover, a number of persons with insufficient AOV receive
social welfare (onderstand) to ensure them a minimum standard of living. Broadening full AOV to all who have
lived for more than 10 years on Sint Maarten would make most of these supplemental welfare benefits redundant.
These savings are not included in the calculations.
Further research should ensure that the cost of introducing full AOV for those who have lived 10 or more active
years in Sint Maarten are indeed in the order of magnitude the Keesen report predicts. Flanking measures should
ensure that entitlements stemming from the retiree having lived in other countries are deducted from the AOV.
It should be noted as well, that this measure will greatly reduce the need for financial assistance (onderstand)
currently granted to retirees with insufficient AOV and no other sources of income. This positive effect is not
included in our calculations.
STEERING GROUP RECOMMENDATION 3
Raise retirement age to 62
Consequences
Positive impact on the fund‟s finances; each insured receives less
years of entitlement, and contributes to the fund during more years.
Mixed socio-economic impact, retirees will be forced to work more
years, however this is in line with international trends and is not
13
14

Keesen 2010, page 16, see table
See figure 2: reserves would go from Naf. 930 to 559 million in 2030, amounting to a 40% reduction.
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perceived as an overall threat to well-being.
Stakeholder assessment
Original Keesen proposal (65) rejected by labor unions. Civil
servants and business associations connect it to affordability of the
AOV plan. Insurance companies are in favor.
Remarks:
The current age of 60 is very low when compared internationally15.
Currently, none of the compared countries is still at 60 without plans
for increase.
Keesen: Recommendation 3.
Raise retirement age gradually to 65 in 2020
SER advice (unanimous):
Gradually raise the retirement age to 65 over a period of 10 years.
Elucidation:
Consensus was already reached on raising the entitlement age to 62 over a 4-year period. However, it is the
feeling of the SER that after reaching the retirement age of 62, the process should be continued until the
retirement age of 65 is reached. This will release considerable funds, enabling among others the reduction of the
AOV premiums, while still keeping the AOV system financially healthy.
STEERING GROUP RECOMMENDATION 4
Increase the AOV benefit to Naf. 1,000 monthly
Consequences
Negative impact on the fund‟s finances; all benefits go up.
Positive socio-economic impact; current AOV level is universally
seen as insufficient for subsistence level.
Stakeholder assessment
All in favor of increase to Naf. 900, some deem this too low. A larger
increase is suggested.
Remarks:
Socially advisable and financially still feasible even under a
conservative growth scenario.
Keesen: Recommendation 1.
Increase the AOV benefit from Naf. 800 to Naf. 900 monthly
SER advice (unanimous):
Follow the recommendation of the steering group; increase the AOV benefit to Naf. 1,000 monthly.
Elucidation:
Adaptation of the AOV entitlement level is long overdue, and the proposed level of Naf. 1,000 brings the AOV more
in line with what is recognized as a socially acceptable income (compare to the minimum wage level of Naf 1,379.per month). In 2008 the poverty line on the Netherlands Antilles level was established by the CBS at Naf. 1,045.per month16 for a single person.

15
16

Steering committee 2012, page 10
Steering group 2012, page 23
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STEERING GROUP RECOMMENDATION 517
Further research the financial consequences, conditions and
constraints of a „mandatory‟ second tier pension plan and then
decide on:
5.1 Decrease AOV premiums for employers and employees with
1.5% each
5.2 Introduce a compulsory pension savings plan with 0.75%
premium contribution by employer and employee
5.3 Increase tax deductibility (for third tier plans) from Naf. 1,000.to Naf. 12,000.- per year.
Consequences
5.1 Sizable socio-economic benefits; costly in terms of AOV
financing
5.2 No consequences for the AOV system as such.
Socio-economic consequences: Introduction of a second tier pension
plan would in the long run decrease dependence on AOV only and is
therefore favorable.
5.3 No consequences for the AOV system as such. Socioeconomically important tax incentive for tertiary pensions, also
reducing dependency on AOV alone.
Stakeholder assessment
5.1 Premium reduction is postponed and tacitly traded off against
keeping the retirement age at 62
5.2 Mixed. Insurance companies and half of the business
associations against compulsory character, all others in favor.
5.3 Decision on tax deductibility is postponed with points 5.1 and
5.2 for reasons unknown.
Remarks:
5.2 Some parties in favor of mandatory plan, others want only to
encourage through tax incentives.
Keesen: Recommendations 6+9.
Compulsory pension savings plan with employer + employee
contribution of 0.75% each calculated over income up to Naf.
42,500 p/a
Let private parties (e.g. insurance companies) execute the plans,
within government-set rules.

SER advice (unanimous):
According to the SER, the three parts of recommendation 5 of the steering group should be addressed
separately.
5.1 Decrease AOV premiums for employers and employees with 1.5% each (after further research the
financial consequences, conditions and constraints of a „mandatory‟ second tier pension plan)
SER advice (unanimous):
Decrease of the premium percentage should be implemented as soon as possible.
17

Steering group 2012, page 24, 25
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Decrease the employers‟ premium from 7% to 5.5% and the employees‟ contribution from 6 to 4.5%
Elucidation:
The relatively high premium percentage (13% of gross income) that we have now is a remnant from the
Netherlands Antilles situation, based on a demographical structure very different from that of Sint Maarten. In the
more favorable Sint Maarten situation – reflected in the extremely high reserves in 2030 under unchanged policies
- there is no reason to keep this high burden in place. The economic stimulus resulting from the increased
purchasing power for the employed (practically 1.5% for every employed person) added to the decrease in labor
cost for employers (also practically 1.5% of the total cost of wages for every company) will cause a very welcome
boost to our economy.
The report puts off the decrease in premium percentage to tacitly finance the smaller increase in entitlement age
(62 instead of 65) and the higher increase in AOV entitlement (Naf 1,000 instead of Naf 900). According to the
SER, this is a favorable trade-off.
5.2 Introduce a compulsory pension savings plan with 0.75% premium contribution by employer and
employee (After further research the financial consequences, conditions and constraints of a
„mandatory‟ second tier pension plan)
SER advice (unanimous):
Follow the recommendation of the Steering group. Conduct a comprehensive follow-up study into the
desirability, consequences and possible characteristics of a mandatory second-tier pension plan for all
employed residents.
Elucidation:
A mandatory second tier pension plan merits further research. The percentages and amounts of the Keesen report
don‟t need to be guiding in this assessment. It is beyond doubt that second tier pension provisions should be
promoted among the employed population, as AOV is not intended to, nor will it be able to guarantee the formerly
employed a quality of life that bears any relation to the level experienced during his or her active career. The
disadvantages of classic second tier pension plans, that are connected to a certain employer, and therefore
severely reduce labor market mobility, should be avoided. It also stands to reason that such a plan should be of
the „defined contribution‟ variety. An example of a plan that takes these factors into account is the mandatory
pension scheme recently introduced in Aruba.
5.3 Increase tax deductibility (for tertiary plans) from Naf. 1,000.- to Naf. 12,000.- per year (After
further research the financial consequences, conditions and constraints of a „mandatory‟ second tier
pension plan)
SER advice (unanimous):
Introduce an increased deductibility of private pension premiums (third tier plans) as soon as possible.
Conduct the necessary research to determine the desired (maximum) level of deductibility and prepare
the changes needed to the income tax code. This should be done without delay, unrelated to the
introduction of a mandatory second-tier pension arrangement, and unrelated to any decisions on the
AOV system.
Elucidation:
There is no direct connection between the decision to introduce a mandatory second tier pension scheme and the
tax deductibility of third tier pension (insurance) premiums. Contrary to the recommendation of the Steering
committee, this matter should be decided upon separately. This issue is a clear matter of our tax code lagging
behind current developments. For a decision to change the tax code only an assessment of the consequences for
government finance and an assessment of interrelations with other fiscal and related legislation is necessary.
Given the outcome of those assessments, the level of maximum tax deductibility should be determined and
introduced as soon as possible.
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3.4 Summary of the SER advice and overall effect on the AOV system

In summary, the SER unanimously advises the following:






Increase premium income to Naf. 100,000;
Skipping of reduction for missing years for those with more
than 10 active years on SXM;
AOV entitlement age is raised to 65 gradually over a period of
10 years;
Increase the monthly AOV benefit to Naf. 1,000 per month;
Reduction of premium percentages with 1.5% for employers
(from 7% to 5.5%) and employees (from 6% to 4.5%).

In this scenario, break-even between annual cost and income for the
AOV fund would occur in 2027, no different from the scenario under
unchanged policy.
The reserve position of the AOV fund in 2030 (the benchmark year for
the AOV report) would be Naf. 598 million, down from Naf. 930 million
in the present situation. This is still a very sizable reserve fund, far
Figure 4 shows the
values of
parameters
preferred
by the
SER. Additionally,
5 shows the results of the
exceeding
thethe
necessary
financial
cushion
to absorb
any adversefigure
effects
SER scenario in graphical
form..
the fund might encounter in the 20 year period under review.
Figure 4. SER scenario - parameters18

18

Figures as inserted in the mathematical model provided by Keesen actuarissen.
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Figure 5. SER scenario - results19

Figure 5 shows that following the SER recommendations, the AOV fund would still be in excellent shape in 2030
and for many years thereafter, while at the same time taking some important measures that will not only make
the AOV system more equitable but will also decrease the premium burden on employee and employer alike.
The scenario proposed by the SER is fairly low-risk. The break-even moment remains unchanged, while the
reserve buildup is still considerable. Moreover, it leaves room for quick future adaptations, in case important
external shocks would take place, or if demographical developments would be less favorable than expected. For
instance, under extremely adverse conditions the premium percentages could always be increased again. In the
meantime however, our economy would have benefited considerably from the economic stimulus stemming from
the lower AOV contributions.
4. Sources
 Steering committee 2012
Towards a Sustainable and Affordable AOV Pension System, Steering Committee Social Security and Pensions, Sint
Maarten 2012
 Keesen 2010
A sustainable Pension System for country Sint Maarten (Exploratory Policy Report), Keesen Actuarissen, Sint
Maarten, December 22, 2010. Includes a mathematical model allowing different scenarios to be calculated based
on certain input parameters.

19

Results as produced by the model provided by Keesen actuarissen.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2013, nummer 7– 28 maart 2013

pagina 49

To the Honorable Prime Minister of Sint Maarten
Mrs. S.A. Wescot-Williams
Philipsburg
Sint Maarten
Philipsburg, December 28, 2012
Our reference: SER /12/GR/095
Re: Letter of advice concerning“Position Paper met betrekking tot de noodzaak en wenselijkheid van de indexering
van de minimumlonen per 1 januari 2013”.
Honorable Prime Minister,
In reply to your request for advice of December 19, 2012, concerning the “Position Paper” Minister van
Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid (VSA) met betrekking tot de noodzaak en wenselijkheid van de
indexering van de minimumlonen per 1 januari 2013” the Social Economic Council informs you as follows.
Based on the information that was provided to the Council the following points were taken into consideration:








The ministry of Economic and Labor affairs of the former Netherlands Antilles drafted a policy document in
2008 named “Nieuw Arbeids markt beleid”. The then Minister of Economic and Labor affairs presented the
policy document to the council of ministers in December of the same year. The intention of the proposal was to
change the minimum wage on a yearly basis, taking indexation into consideration. It was agreed upon, that
the average wage increase of the entire population would form the basis for increasing the minimum wages
and not the yearly mutation of the consumer price index (CPI).
The average wage increase would
then be established by means of a three year average of the wage increase. The proposed change was not
implemented, due to the fact that the amendment of the minimum wage ordinance did not materialize.
In December 2009 the then Minister of Economic and Labor affairs of the Netherlands-Antilles, reversed the
decision of his predecessor to have the indexation take place based on a three year average of the wage
increase.
According to article 13 sub 1 of the minimum wage ordinance, the Minister of Public Health, Social
Development and Labor, Mr. V.H.C. de Weever, is entitled to regulate the indexation on minimum wages for
Sint Maarten.
The change of the hourly minimum wage for persons twenty one years (21 )of age or older dates back to
September 2008. Due to higher international oil and food prices, the cost of living has increased. Because of
these two reasons the Minister of Public Health, Social Development and Labor finds it of essential importance
that the previous policy proposing to adjust the minimum wage on a yearly basis be executed as soon as
possible, aiming at January 1st, 2013.
The Department of Statistics (STAT) indicated that between the period of August 2011 – August 2012, the cost
of living increased with 4.7%20, therefor the Government of Sint Maarten intends to increase the minimum
wage (indexation) to ANG 8,33 per hour as per January 1st, 2013. (Increase from ANG 7,96 to ANG 8,33 per
hour would be an increase of 4.7%).

Based on article 21 sub 3 of the SER ordinance, the wishes of the minority are mentioned in the advice.
The United Federation of the Windward Antilles (UFA) has the following concerns:

20

th

Sint Maarten Department of Statistics (STAT), Press Release, September 14 ,” Consumer prices Sint Maarten August
2012”.
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The UFA union does not agree with the proposed increase of the minimum wage from ANG 7,96 to ANG 8,33
per hour. The union is of the opinion that the minimum wage should be increased to a higher amount of ANG
9,00 per hour.
The UFA union is of the opinion that government should change the law for the hourly minimum wage earners.
At the moment the age starts at twenty one (21) years and older. The union would like this change to have an
effect on persons starting from the age of eighteen (18) years and older.

The majority of the SER has the following concerns:







Government should have engaged in dialogue at an earlier stage with the private sector regarding this subject,
this would have given the private sector sufficient time to present government with its ideas and concerns. The
short term introduction on the increased indexation of the minimum wage without proper consultation with all
stakeholders, creates a somewhat undesirable impression of the manner in which government dealt with the
proposed implementation of the indexation of the minimum wage.
Nowhere in the proposal are any mitigating measures mentioned. One immediate effect of increasing minimum
wage without adjusting the wage tax scale may be, that the minimum wage earners may have to pay more
taxes. The possibility that the minimum wage earners may have to pay more tax, depending on the tax scale
that they are placed in after the increase, may eventually decrease the purchasing power, while the indirect
objective of this proposal, is the opposite namely increase in purchasing power.
Government should indicate on which premise it plans to increase the minimum wage in the future.
Will the decision be taken based on the average wage increase of the entire population or the yearly mutation
of the Consumer Price Index (CPI) ?
Government needs to better specify the various minimum wage brackets in the law. There should be specific
brackets based on a person‟s education. For example: persons who have a bachelor‟s degree cannot make less
than X amount based on their minimum wage bracket in which they are placed.

The SER has reached consensus on the following:





To avoid the shocking developments surrounding the current state of the minimum wages, the SER agrees with
the proposed yearly increase, which will allow the private sector to make more accurate projections regarding
minimum wages.
The idea that the purchasing power of the employees earning a minimum wage salary should be steadily
maintained, which ultimately results in a positive effect on our economy.
To promote a more even development of different government controlled income.
To provide government with a comprehensive unsolicited advice concerning the minimum wage .

The SER therefore advises as follows:







To amend the minimum wage ordinance in order to reflect government‟s intention to let indexation take place
on a yearly basis. The SER fully supports this proposal by government.
Increase tax compliance on the whole; at any rate better than the current 36%. This could then lead to a lower
tax rate for all citizens, thereby increasing purchasing power and boosting the economy.
One of the major obstacles contributing to an increase in cost of living is, the lack of execution of price controls
(supermarkets, whole sale) as these prices increase they have a direct effect on the purchasing power of not
only the persons who earn a minimum wage salary, but on the entire population.
To fulfill the desire to maintain or increase purchasing power among all groups rather than just the minimum
wage earners would be to adjust the AOV premium percentage downwards as of January 1, 2013, as
recommended in the SER advice “ Towards a Sustainable, Affordable and Equitable AOV pension system”. This
measure would immediately affect all net payouts and increase purchasing power, while also giving some much
needed relief in the cost of doing business.
To expand the government controlled list of items with a variety of more basic food products.
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Should you require any additional information after reading the above, please feel free to contact us at your
earliest convenience.
Respectfully,

______________
R.A. Richardson
Chairman

______________
Gerard Richardson
Secretary-general

Cc: The honorable Minister of Health, Social Development and Labor, Mr. V.H.C. de Weever
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SER advice nr.
2013 – 001

Philipsburg, February, 28th, 2013

Sint Maarten stepping out of the monetary
union

The Social Economic Council Sint Maarten (“Sociaal Economische Raad”, referred to
below as “SER”) is an independent advisory body to the government of Sint Maarten.
The SER advises upon request by one or more Ministers (solicited) or on its own
initiative (unsolicited) on all important social economic issues.
The SER was established by law (“Landsverordening Sociaal- Economische Raad”) in
2010.
The SER consists of representatives of employees‟ and employers‟ organizations as well
as independent experts. The objective of the SER is to achieve a broad concept of
wealth in Sint Maarten by offering quality advice and reaching consensus on social
economic issues.
For more information, please visit our website www.sersxm.org
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Introduction
Ongoing discussions on the deteriorating financial situation of Curaçao which has a negative influence on the
financial health of that island and indirectly on the entire monetary union could weaken investor‟s confidence and
adversely impact the growth perspective for both Curaçao and Sint Maarten. This should be avoided. An ongoing
situation of uncertainty must be recognized as a problem in itself. It is obvious that a clear vision is needed on the
future of the monetary union to foster stability and to avoid undermining confidence in our economy and in the
Netherlands Antillean Guilder.
The Social Economic Council of Sint Maarten studied the consequences of stepping out of the monetary union:
opting for our own new legal tender and the benefits and costs of dollarizing the economy of Sint Maarten. The
outcome of the study, reflected in this report, offers recommendations for policy makers of Sint Maarten. The
SER drafted this report at its own initiative. The opinions expressed herein are held by the majority of its
members21. The unsolicited advice in this report shall be presented to the Minister of Finance: Minister Roland S.
Tuitt, to the Minister of General Affairs: Prime Minister Sarah A. Wescot- Williams and to the Minister of Tourism,
Economic Affairs, Transport and Telecommunication: Minister Romeo F. Pantophlet. This report also considers the
proposals of the CBCS “Eind Rapportage Programma Splitsing CBCS en Dollarisatie Sint Maarten” of February
2012.
Upon dissolution of the Netherlands Antilles on 10-10-10, Curaçao and Sint Maarten both voluntarily chose to enter
into a currency union (or monetary union) sharing one common coin, the Netherlands Antillean Guilder, and one
Central Bank, the Central Bank of Curaçao and Sint Maarten (CBCS) responsible for the monetary policy in both
countries. Leading-up to the dissolution of the Netherlands Antilles a debt restructuring program was extensively
discussed and negotiated. In the context of this debt restructuring program, agreements were made by Curaçao
and Sint Maarten with the Netherlands about the public finances of both islands and the supervision thereof. These
agreements have been laid down in the Kingdom Act Financial Supervision Curaçao and Sint Maarten. Close policy
coordination between Curaçao and Sint Maarten is a necessity for the monetary union and having one Central Bank
requires a synchronized monetary and budget policy. However the future of this common Central Bank of Curaçao
and Sint Maarten is uncertain at this moment with both countries reassessing its feasibility.
The BES islands have chosen to introduce the US dollar as legal tender the moment their new status took effect on
10- 10- 10, while Sint Maarten is already largely dollarized 22. The US dollar is in widespread use in daily
transactions in Sint Maarten, alongside the Netherlands Antillean Guilder. It is suggested, therefore, that it would
not be such a big step to formally dollarize Sint Maarten.
Dollarization has become a popular topic in recent years amongst economists, government officials, and those in
the private sector in Sint Maarten. But what is dollarization?
What will it actually mean for the people of Sint Maarten in their (everyday) cost of living? Hence, what are the
costs and benefits of dollarization? If Sint Maarten steps out of the monetary union and chooses to dollarize, what
are the consequences of that break- up? And, is dollarization the only alternative?
Dollarization is the legal adoption of the US dollar. (Or more generally, currency conversion is the legal adoption of
any strong foreign currency as domestic legal tender.) Full dollarization for Sint Maarten then would mean taking
the next step from informal, limited dollarization to the full official use of a foreign currency in all transactions.
The adoption of full dollarization responds to diverse factors: in Panama, political and historical factors contributed
to the decision to implement full dollarization. In Ecuador full dollarization represented a policy to avoid economic
collapse and restore economic stability. In El Salvador full dollarization was meant to support structural reforms
boosting investment for continued economic growth and stability. As for Sint Maarten the decision whether or not

21

In the SER board meeting of February 14th, 2013, it was agreed upon that the feelings of the minority will be mentioned in this advice
according to Article 22 paragraph 3 of the “Landsverordening Sociaal- Economische Raad”.
22
According to the CBCS nearly 67% of Sint Maarten‟s economy is already de facto dollarized.
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to dollarize should take place after careful evaluation of the pros and cons of alternative arrangements on the
short- term cost involved with Sint Maarten departing the monetary union.
If Sint Maarten chooses to step out of the monetary union with Curaçao, the eventual decision to be made is what
Sint Maarten will then choose as legal currency.
2.1 The Central Bank of Curaçao and Sint Maarten
In the constitutions (Staatsregeling) of Curacao 23 and Sint Maarten24 the legal foundation can be found for a
Central Bank to exist on Curaçao as well as in Sint Maarten. Currently one Central Bank governs both countries
with its headquarters in Curaçao and a smaller branch on Sint Maarten.
The political and legal basis for the monetary union of Curaçao and Sint Maarten is established in:
-

the “Slotverklaring van het bestuurlijk overleg over de toekomstige staatkundige positie van Curaçao en
Sint Maarten” of November 2nd, 2006.
Mutual agreements on the Charter of one common Central Bank for Curaçao and Sint Maarten.
Mutual agreements on a common currency system and exchange rate.
Mutual agreements on coordinated fiscal economic policies between Curaçao and Sint Maarten.

The CBCS is responsible for25 a sound monetary policy on Curaçao and Sint Maarten in order to support a healthy
economy, for issuing paper money and circulating coins in the countries Curaçao and Sint Maarten, managing the
foreign exchange reserves, acting as the government‟s treasurer by receiving and making payments from and to
the public and advising the governments of Curaçao and Sint Maarten on financial and economic matters. The
CBCS is further entrusted with the prudential supervision of credit institutions, insurance companies, investment
institutions and trust service providers.
As evident from the experience of the European Monetary Union (EMU), forming a monetary union is a complicated
project and there is a non- negligible risk of failure. It is therefore important to ensure that the pre- conditions26
for forming a monetary union are adequate. This entails ensuring that economic, political and institutional
requirements are in place before launching the monetary union, since there is a risk that it might collapse and the
costs of the termination could be substantial, both in economic and political terms.
A monetary union requires a high degree of fiscal and economic coordination and harmony to ensure a balanced
and effective monetary policy. In addition, a well-functioning monetary union requires the integration of goods and
services: in our case, free movement of goods, services, capital, and labor between Curaçao and Sint Maarten.
These requirements seemed difficult to adjust with the desire for more autonomy by Curaçao and Sint Maarten
since this desire was the main driving force behind opting for country status.
But the creation of a monetary union is primarily a political task. The political will among policy makers is a key
factor, taking into consideration that a change of government and a change in government‟s policy towards the
CBCS for example, could have some serious consequences for the monetary union. Thus strong political
commitment is required to relinquish a certain degree of policy autonomy in the interest of a stable and effective
monetary union, conducive to growth and stability.
Not fully acknowledging this, has led both the governments of Sint Maarten and Curaçao to prefer their own
separate Central Bank and thus, for dissolving the current monetary union.

23

Article 88 “ Staatsregeling van Curaçao”
Article 103 “Staatsregeling van Sint Maarten”
25
Article 3- 18 “Centrale Bank- statuut voor Curaçao en Sint Maarten”, also relevant national ordinances and decrees regarding the supervision
in Curaçao (A.B 2010, no 102) and Sint Maarten (A.B. 2010, no. 30).
26
Mundell, Robert A. (September 1961) “A Theory of Optimum Currency Areas” The American Economic Review, Vol. 51 No. 4.
24
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2.2 Dissolving the Central Bank of Curaçao and Sint Maarten
The government of Sint Maarten articulated its desire for this country to have its own Central Bank, so did the
Parliament of Curaçao, expressing its aspiration to separate the current joint CBCS, leaving the currency union no
viable option for the long term. In fact, Curaçao‟s new government has committed to discussing a Central Bank
split in its governing accord, though Sint Maarten has yet to be formally approached on this.
At this moment each country may choose to step out of the monetary union whenever they desire to do so,
without the consent of the other party, under the condition that both parties must carry on with their
responsibilities towards each other within the monetary union, until its liquidation has been finalized.
If Sint Maarten wishes to step out of the monetary union and decides to dollarize its economy, the CBCS will no
longer be a reality in its current form. Needless to say that the current structure of the CBCS will then have to be
liquidated.
The consequences thereof will be as follows:
- The Netherlands Antillean coins and banknotes will cease to be the legal tender; hence both Curaçao and
Sint Maarten will have to decide separately on a new legal tender for each country.
- Curaçao and Sint Maarten will have to divide all Central Bank assets and liabilities between themselves.
- Both countries will have to develop fiscal and monetary policies suitable to their own country.
- Both countries will be responsible for their own reserves.
- Curacao and Sint Maarten will have to create a new, full-fledged and independent Central Bank
- Each country will have to adapt existing legislation and draft its own new laws.
As affirmed above, upon liquidation of the CBCS, both Sint Maarten and Curaçao will have to choose their new
exchange rate system independently, since the Netherlands Antillean Guilder will cease to be the legal tender.
Sint Maarten then has two alternatives:
- opt for full dollarization with the US dollar as the legal tender, or
- replace the Netherlands Antillean Guilder with a newly to be developed legal tender, which in this advice we
propose to call the Sint Maarten Dollar.
3. History: Our Current Legal Tender
Stepping out of the monetary union with Curaçao and dollarizing Sint Maarten will lead to economic as well as
social consequences. Before discussing the first option of dollarization, we will first review the financial history of
Curaçao and Sint Maarten.
The Antillean Guilder has been pegged 27 to the US dollar since 1971, while a fixed exchange rate of 1 US dollar=
1.79 Antillean Guilder has been in use. The reason for pegging the Antillean Guilder to the US dollar is that the
majority of the international trade relations of the former Netherlands Antilles and especially of Sint Maarten is
with the United States or with other countries trading in US dollars. In other words, our economy is predominantly
dollar- oriented.
As it is impossible for a small island like Sint Maarten to produce a large range of different goods ourselves, Sint
Maarten relies heavily on imports. This implies that Sint Maarten has to deal with imported inflation 28.
The trade balance of the Netherlands Antilles has, unfortunately, consistently been in deficit, to a great extent
because imports have always exceeded exports or consumption exceeds production. The absence of export
27

When a country decides to pegs its currency to the US dollar, it means that that country intends to control the value of its currency so that it
rises and falls as the dollar does.
28
Imported inflation is inflation due to an increase in the price of imports. As the price of imports increase, the general prices of all goods and
services also increase. Imported inflation may be caused by foreign price increases or depreciation of a country‟s exchange rate.
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manufacturing industries as well as significant production of raw materials makes for a very one-sided trade
balance. Export of goods, at present, consists mainly of transitory trade and the „hub‟ function that Sint Maarten
has developed in the north-eastern Caribbean. This is compensated to a great extent, of course, by the export of
services, predominantly of tourism, and to a decreasing extent of financial services. Nevertheless, the current
account of the balance of payments still shows a structural deficit. For a country in development however, this may
very well be an acceptable situation, as long as the necessary investments are attracted to even out the overall
balance of payments. This is especially true of direct investments that contribute to the long term capacity of
generating currency income. In reality the balance of payments of the monetary union has been cosmetically
improved by the inflow of Dutch development funds and the effects of debt relief. These effects are temporary in
nature, the underlying structural deficit is slowly coming to the surface now and it will continue to do so in the
coming years, making structural adjustments necessary.
In 2006 the governments of the Netherlands, the former Netherlands Antilles and the island territories of Curaçao
and Sint Maarten agreed that the government of the Netherlands would take over the debt of the entities which
formed the Netherlands Antilles. Debt relief was based on 2005 data and an interest burden rule 29. There were
strict conditions and control attached to operating the debt relief program among others: a balanced budget rule
and financial supervision by the “College Financieel Toezicht” (CFT).
The worsening of the current account imbalance was covered by the inflow of the net current transfers connected
to the implementation of the debt relief program and development funds, as part of dismantling the Netherlands
Antilles. In fact, the current account deficit continued to widen to such a point that the Central Bank of Curaçao
and Sint Maarten (CBCS) resorted to a complete freeze on the provision of private consumer credit. For the first
time in eleven years, the overall balance of payments of the monetary union recorded a deficit in 2011 as reflected
by a decline in net foreign assets30 caused by a lack of confidence in the economic outlook.
A sudden reversal of capital inflows (“capital flight”) could deplete the foreign exchange reserves quickly, which
may undermine confidence in the common currency. If such a balance of payments crisis occurs, the exchange
rate might have to be adjusted (devalued).
Meanwhile, the government of Curaçao failed to implement much needed reforms to reduce health care spending,
which was one of the reasons of the budget deficit 2011 for Curaçao 31. On July 15th, 2012, only two years since
obtaining the new status the Kingdom government ordered Curacao to get their unbalanced 2012 budget in order,
while Sint Maarten has been working hard to keep up with the benchmarks set in the Kingdom. Reality is that
offshore, tourism and the refining sectors in Curaçao are declining and there is an urgency to address the risks or
possible severe adverse outcomes if continuing the monetary union with Curaçao in this same way. A complete
analytical separation of the current account deficit between Curaçao and Sint Maarten is not possible, because of
unavailable data, but the information that is at hand, demonstrates that the widening is primarily due to
Curaçao32.
Although the situation had already been unfavorable when the instruction was given, that situation has only
worsened, based on the current data. According to most estimations, the current deficit on the budget for 2012 will
increase to 300 million guilders in 2013 and as much as 420 million in 2014 and 2015. The equity capital of
Curaçao – possessions such as buildings – cannot be used to cover those deficits, according to Eric Daalder33, but
in addition to that it is also not sufficient because the value of these possessions is not real. In the books from the
government it is estimated at 500 million Euros, but is worth approximately 315 million less when considering
overdue maintenance, he said. “The equity capital depleted late 2011. Curaçao is heading for bankruptcy towards
the end of 2013 if no measures are taken”, said Daalder during a hearing of the Council of State in The Hague on
29

The interest burden rule stipulates a yearly interest ceiling of 5% of government revenues. These conditions are designed to prevent the
unrestrained build-up of forthcoming debts and so contributing to macroeconomic stability.
30
Central Bank of Curaçao and Sint Maarten President Emsley Tromp addressing Members of Parliament in a Central Committee Meeting
dealing with the bank‟s annual report for 2011 on Wednesday 4 July 2012.
31
Report of the President of the CBCS, in the Annual Report 2011 Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.
32
2011 IMF Country Report No. 11/342 Article IV Report Kingdom of The Netherlands- Curaçao and Sint Maarten, December 2011, see page 21
under 36.
33
Eric Daalder is the legal representative (Government Prosecutor) of the Kingdom Council of Ministers.
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Friday September, 21st 2012. At the beginning of October 2012, the interim Prime Minister of Curaçao, Mr. Stanley
Betrian, revealed that the actual financial situation of Curaçao is even worse than the CFT thought.
Consequently, if no adequate cost reducing and revenue increasing measures are taken an inevitable, sudden
devaluation and inflation will follow for the entire monetary union.
Sint Maarten is a small highly-open economy with considerable success in tourism. However, growth rate is low.
Small economies like ours are easily affected by external shocks, because of their openness, size of domestic
markets, lack of economic diversification and their high reliance on food and oil imports. The trade deficit has both
real and financial effects. Real effects refer to impacts on employment, incomes, and manufacturing capacity.
Financial effects refer to the impact of accumulated indebtedness resulting from borrowing to finance the deficit.
The heavy reliance on imports could potentially expose Sint Maarten to global economic disruptions.
It is safe to conclude that our trade deficit goes hand in hand with our underperforming productivity. Either
lowering consumption or increasing productivity is thus key to long run prosperity.
According to the President of the CBCS, Emsley Tromp, the widening deficit on the current account increases the
vulnerability to external shocks. Therefore Mr. Tromp came to the decision that dollarization can be a practicable
alternative monetary system for Sint Maarten, as it eliminates this vulnerability and can contribute to sound and
sustainable economic development.
In order to come to a conclusion on Mr. Tromp‟s view on dollarization for Sint Maarten, we will first analyze all
benefits and costs with reference to dollarization.
4.1

Dollarizing Sint Maarten

The first option to be examined is the possibility of dollarization: choosing the US dollar as the legal tender for Sint
Maarten. The Central Bank or supervisory authority will be solely responsible for supervising the financial sector.
Benefits associated with dollarizing the economy of Sint Maarten:
1) Dollarizing the economy of Sint Maarten will completely eliminate any risk of currency devaluation in case of
a balance of payment crisis: no domestic currency means no exchange rate adjustment to the US dollar,
hence our balance of payments would be less sensitive to an economic downturn or reversal of capital flows
turning into a currency crisis. A trustworthy economic environment reduces Sint Maarten‟s country risk,
which means that Sint Maarten will be able to borrow at more advantageous terms, benefit from more
investments and stronger sustainable growth.
2) By adopting the US dollar, the financial system becomes more open to international capital flows (capital
mobility) as growth rates for Sint Maarten are highly correlated with major trading partners particularly the
United States. Capital mobility advances competition between foreign and local financial institutions on Sint
Maarten, which will benefit the average citizen on Sint Maarten for example by contributing to lower interest
rates. These rates will be acquired through the reduction of the competitive insulation that the commercial
banks currently enjoy. In short: the integration of the domestic financial system with the rest of the world
(cross- border investments).
3) Reduction of transaction costs:
-

34

Common currencies between trading partners will lead to a reduction of transaction costs 34 by eliminating
the inflation and exchange rate devaluation premia. This will benefit trade. With dollarization, importers

The costs incurred when importers buy US dollars for payment of foreign goods and services.
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would no longer have to pay commissions and other fees associated with currency conversion. Thus, if
trade transaction costs are reduced, import costs will be lowered.
-

The currency conversion fees familiar to tourists and businesses will disappear: There will be no more extra
costs to be paid, when exchanging Netherlands Antillean Guilders for US dollars or vice versa.

-

Because the US dollar will be the only currency in use, customers will not risk an unfavorable exchange
rate as they now sometimes do.

-

Dollarization will bring an end to the dual currency aspect in Sint Maarten, hence, cost saving for
businesses.

4) Dollarizing Sint Maarten‟s economy eliminates the possibility of „printing‟ money to finance fiscal deficits. By
eliminating the government‟s power to create inflation, dollarization requires budgetary discipline. The
government becomes aware that the option of issuing more currency to cover a budget deficit no longer
exists, so it adopts a policy of low budget deficit or a policy of a balanced budget. Thus restrictions on
increasing the money supply could improve Sint Maarten„s policy credibility. Basically, the ability to print
money when needed is what allows a central bank to guarantee beyond any doubt that all claims in
domestic currency will be fully met under any circumstances, even in case of a detrimental demand shock
for instance, when Sint Maarten tourism would collapse because of a destructive hurricane. The monetary
authority (Central Bank) then has to make sure that even though there is no money coming into Sint
Maarten, there is enough to circulate and keep our island running.
5) In case Sint Maarten dollarizes, there is no further need to keep and maintain international reserves for
exchange rate stability purposes35.
6) The government of Sint Maarten will have a more prominent responsibility in legally establishing fiscal rules
and benchmarks.
Costs associated with dollarization:
1) By adopting the US dollar, the monetary authority gives up control of independent monetary and exchange
rate policy (such as the interest rate, money supply or correcting macro-economic instability). Monetary
policy instruments will thus no longer be accessible to alleviate external shocks, such as sudden price
increase or acts of nature. We would like to emphasize here that once dollarized; Sint Maarten has no
influence on the US monetary policy, but Sint Maarten will be dependent on the United States‟ monetary
policy.
2) Printing/ minting money will no longer be a source of liquidity (lender of last resort- function). The Central
Bank can provide liquidity to the banking system in the event of a systemic bank run by using its ability to
create liquidity- something that it would not have in a dollarized economy.
However, bear in mind that the ability of a Central Bank to deal with a financial crisis solely by printing
money is highly inflationary and therefore inevitably limited. It is said that the lender of last resort function
is already limited for the local banks in Sint Maarten, given the size of those local banks in regard to the
Gross Domestic Product (GDP)36 and the reality that almost all local banks are subsidiaries of foreign banks
operating on Sint Maarten, meaning that their headquarters will be the first option to provide support to
35

However, the amount that has been set aside for exchanging Netherlands Antillean Guilders into US dollars should now be used as sufficient
financial reserves to react on economic/ fiscal shocks and to support liquidity and solvability of commercial banks.
36
GDP is the market value of all officially recognized final goods and services produced within a country in a given period.
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their troubled affiliates. However domestic banks 37 without a head office abroad are still depending on the
Central Bank. Additionally, the tourism sector is the largest sector in Sint Maarten‟s economy. In case of an
adverse demand shock (when, for example, a hurricane hits Sint Maarten and no tourists are visiting) there
will be no new funds flowing into Sint Maarten which will lead to a downturn in government revenues,
because of the inability to issue/ print money to keep it circulating (liquidity risk). In order to fulfill the role
of lender of last resort in a dollarized economy, the monetary authority should ideally have foreign
exchange reserves in sufficient amounts to forestall a run on dollar deposits.
A very costly alternative to this problem is insurance for US dollar liquidity serving to lower the probability
of liquidity running out.
The main alternative proposed in policy or academic circles is the outsourcing of the lender of last resort
function, which can take the form of an institutional lender of last resort function within the Kingdom or a
private international agency. A private lender of last resort can be conceived as a contract between a
consortium of international banks and the monetary authority, individual contracts between banks or an
implicit contract between foreign subsidiaries and their parent-companies.
3) Any country adopting a foreign currency as its legal tender would lose the income from seigniorage. From
an economic point of view, the right to issue currency provides the government with seigniorage revenues
(resulting essentially from the difference between the cost of producing and distributing paper money and
coins and their actual purchasing power). The Central Bank can use currency, which does not bear interest,
to purchase interest-bearing assets, as foreign reserves. These seigniorage revenues show up as Central
Bank profits and are transferred to government. Countries that dollarized their economies lose these
revenues. Sint Maarten‟s seigniorage loss would be the United States‟ gain. First, Sint Maarten would have
to buy the stock of domestic currency held by the public and banks with US dollars from its international
reserves, or when that is not enough with borrowed funds. Then, Sint Maarten would give up future
seigniorage earnings stemming from the flow of new currency printed to satisfy the increase in the demand
for money38.
4) Another loss for the government of Sint Maarten will be income from license fee revenues 39. If Sint Maarten
dollarizes, the license fee on US dollars withdrawal and credit cards use will be lost.
5) The one- time cost of changing cash registers, computer programs, from the Netherlands Antillean Guilder
currency to the US dollar currency.
6) While removing the threat of currency crises with dollarization, this will also mean permanently removing
exchange rate adjustment from the policy toolkit, leaving wages and price flexibility as the principal method
to recover competitiveness. Given current weaknesses in competitiveness, dollarizing without first
enhancing wage and price flexibility, risks locking in extending low growth, with unfortunate consequences
on fiscal sustainability and employment 40. Summing up: a full dollarized economy becomes more vulnerable
to real and financial shocks due to the restrictions that full dollarization imposes on policy makers.

37

There is one domestic bank in Sint Maarten: The Windward Islands Bank Ltd. (source: management WIB)
In the current monetary union, Sint Maarten‟s share on seigniorage is said to be approximately NAF 4.6 million per year. These revenues
from seigiorage are relatively small due to widespread unofficial dollarization in Sint Maarten.
39
Starting January 1, 1996, a fee was introduced for the license to operate as a foreign exchange bank. This license fee is assessed on the
international transactions of foreign exchange banks and replaced the foreign exchange tax in force through December 1995.
The license fee is calculated on the basis of the payments made by residents to nonresidents, with the exception of the re-investment of funds
abroad, the re-exports of the free-zone companies and payments by the central government. The license fee is due in all cases thus where
exchange of Netherlands Antillean guilders in foreign currency takes place or when a transfer takes place from a resident account to a
nonresident account. All these transactions are charged a license fee of 1% by the commercial banks. The license fee revenues collected in Sint
Maarten on the withdrawal of US dollars and credit card payments is NAF 6 million. The total amount generated by license fees is approximately
NAF 24 million yearly.
40
2011 IMF Country Report No. 11/342 Article IV Report Kingdom of The Netherlands- Curacao and Sint Maarten, December 2011 page 21
under 32.
38
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However, this is only a consequence in case of devaluation, since the peg has never been used in Sint
Maarten.
7) Lower interest rates for customers will lead to more investments, but also to lower income for commercial
banks. With dollarization, commercial banks will also lose the revenues earned from currency conversion.
Bank customers may benefit from lower lending rates, but they will encounter lower interests on their
savings and higher fees and charges on bank transactions.
Taking above- mentioned into consideration, we conclude that by itself, dollarization would not improve Sint
Maarten‟s social, economic and political environment. This can only be achieved with responsible policy decisions
ensuring that short- term stability develops into long- term economic growth.
To summarize: full dollarization promotes, but does not guarantee fiscal discipline, an efficient financial system,
the adoption of institutional reforms, financial and trade integration with international markets. A sustainable
economy for Sint Maarten can be achieved through strengthening our economic resilience based on policies and
the execution thereof.
In a social context, some people reject dollarization for symbolic reasons. For them, dollarization presents the
image of wiping out the national identity. However, this is not the case for Sint Maarten, since there have been
plans to replace the Netherlands Antillean Guilder for the Caribbean Guilder anyway.
Furthermore, we ask the question whether a dollarized Sint Maarten still needs a Central Bank. In a dollarized
economy the “Central Bank” will have the following tasks:

Tasks/ Responsibilities

Dollarization

Monetary Supervision
Economic analysis
Monetary and foreign exchange policy
Execution of monetary and foreign exchange policy

V
X
X

Supervision Financial Sector
Policy development
Regulations
Investments of funds

V
V
V

Currency circulation
Policy development
Printing and withdrawal of banknotes
Operations money circulation
Payment Systems
Policy development
Foreign currency rates
Operations of national and international payments
V= Yes
X= No

X
X
Possible

V
X
V
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As financial supervision will still have an important role in a dollarized economy, a Central Bank or another
supervisory authority is needed to execute this function.
4.2 A new currency for Sint Maarten
The second option to be discussed in this report is to replace the Netherlands Antillean Guilder (and coins) with a
whole new to be developed legal currency, which we could call the Sint Maarten Dollar.
In this case, Sint Maarten has the liberty to choose and design its own currency. A new Central Bank has to be
established for Sint Maarten with supervision of the financial sector, monetary supervision and cash activities for
Sint Maarten as its principal tasks.
The new Central Bank can maintain the existing legal infrastructure of the current CBCS and update it where
necessary regarding legislation and regulations. However, building up a fully-fledged organization (a new Central
Bank for Sint Maarten) will be a costly operation: from acquiring and hiring or outsourcing qualified staff to provide
its personnel with the infrastructure needed. Also, focusing to keep the level and training needs of staff under
constant review, given the increasing complexity of banking supervision.
Considering the presence of mainly foreign financial institutions on Sint Maarten and the lack of experienced
personnel, it is recommended that agreements be formalized with other Central Banks and financial supervisory
authorities as well, while establishing the necessary legal gateways to communicate and exchange information with
domestic and overseas authorities, not merely banking supervisors. Additionally, the new Central Bank should
exhibit broad general powers to intervene with institutions, including powers of direction and the removal of
executives from failing institutions. Sint Maarten laws and regulations should provide an adequate framework for
effective banking supervision.
Choosing for our own Sint Maarten Dollar forces our government to implement a very stringent fiscal- economic
policy for Sint Maarten. Our government‟s policy actions should be capable of responding in a countercyclical
manner to output fluctuation and shock persistence, since we will no longer be a part of the monetary union and
thus be solely responsible for our own economy.
Another challenge will be that the new Central Bank will have to do its utmost to get the new Sint Maarten Dollar
accepted as legal tender, because of the strong dominance of the US Dollar in our economy. Convincing business
people, merchants, households and the average citizen of Sint Maarten of the new Sint Maarten Dollar will be very
difficult, yet extremely essential for the acceptance of this new legal tender, whereas the US dollar is already
widely accepted in Sint Maarten.
A breakdown of the costs for renovating the Sint Maarten office, an outline of the balance sheets, the profit and
loss statements has already been calculated and presented to the government of Sint Maarten in the CBCS “ Eind
Rapportage Programma Splitsing CBCS en Dollarisatie Sint Maarten” of February 2012.
4.3 Financial Supervision
The financial world is a network of banks, insurers, pension funds and securities firms. If through a malfunction or
malicious intent a financial institution runs into financial difficulties, it may drag down others in its fall. A
supervisory authority therefore continuously monitors financial institutions and the network they operate in, in
order to promote the stability of the financial system and to protect consumers‟ financial interests. If anything goes
wrong, the supervisor will take measures to minimize the harmful effects. The chance, however small, that an
institution may fail cannot be eliminated entirely. The quality of supervision depends largely on the quality of the
regulatory framework. Whether Sint Maarten dollarizes or chooses for its own legal tender, supervision will always
have an important role in the financial world, as all financial institutions must be sound and reliable entities. In any
case, financial supervision can be outsourced, or it can be done by setting up our own supervisory authority.
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5. Lessons learned
5.1 Aruba
On January 1st, 1986 Aruba obtained its status as an autonomous country within the Kingdom of the Netherlands
and thus no longer formed part of the Netherlands Antilles. At that time, dollarizing Aruba‟s economy was not a
valid option. With its newly obtained Status Aparte, not only did a new Central Bank have to be established but a
new national currency for Aruba had to be designed as well. It took three years before the set of newly designed
banknotes were ready and issued by the Central Bank of Aruba in 1990. Meanwhile, from 1986- 1989 transitional
bank notes were issued and used.
Even though the Central Bank of Aruba was established in 1986, it took this institution approximately 22 years to
find staff members with a certain level of knowledge before establishing its reputation and credibility which are
critical elements for a Central Bank to achieve its key policy objectives, namely monetary and financial stability.
The entire transition from going from the Netherlands Antillean Guilder to the Aruban florin took time and was a
costly process.
As for Sint Maarten, when introducing the Sint Maarten Dollar we should also consider above- mentioned
challenges, but bear in mind that the situation then in Aruba differs from our current situation in Sint Maarten:
Before Aruba introduced their new legal tender, the US dollar was, at that time, not co- circulating widely
alongside the Netherlands Antillean Guilder as it is today in Sint Maarten, so from the beginning, there was a high
acceptance of the new currency in Aruba (Aruban florin). This might not be the case for the new Sint Maarten
Dollar, as US Dollar circulation is already up to 60- 70%.
5.2 British Virgin Islands
The British Virgin Islands (BVI), is a British overseas territory situated in the Caribbean to the east of Puerto Rico.
The islands make up part of the Virgin Islands archipelago; the remaining islands constitute the U.S. Virgin Islands
and the Spanish Virgin Islands.
The official name of the Territory is still simply the "Virgin Islands", but the prefix "British" is often used to
distinguish it from the neighboring American territory which changed its name from the "Danish West Indies" to
"Virgin Islands of the United States" in 1917. The British Virgin Islands consist of the main islands of Tortola, Virgin
Gorda, Anegada, and Jost Van Dyke, along with over fifty other smaller islands and cays. About 15 of the islands
are inhabited. The capital, Road Town, is situated on Tortola, the largest island, which is approximately 20 km long
and 5 km wide. The islands have a population of about 27,800, of whom approximately 23,000 live on Tortola. The
islands were part of the British colony of the Leeward Islands from 1872-1960; they were granted autonomy in
1967. The economy is closely tied to the larger and more populous US Virgin Islands to the west; the US dollar is
the legal currency since 1959.
The economy, one of the most stable and prosperous in the Caribbean, is highly dependent on tourism generating
an estimated 45% of the national income. The BVI performs administrative; audit; and legal services to
international business companies and these supplementary services are another key component of the economy.
Financial services in the BVI are otherwise somewhat limited, consisting of local banking and insurance companies.
Natural hazards: hurricanes and tropical storms (July to October).
Since there are a lot of similarities between the BVI and Sint Maarten, we took a closer look at this internal selfgoverning overseas territory of the UK regarding dollarization.
The government of the BVI uses fiscal policy to incentivize or de-incentivize behavior: they can lower import
duties, provide rebates to local investors on certain categories of goods. Taxation (or the lack of it) can provide the
fiscal tool needed to manage their economy.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2013, nummer 7– 28 maart 2013

pagina 64

Supervision of their financial services industry is done by their regulator: The Financial Services Commission. This
is the agency responsible for authorizing and licensing companies or persons to conduct financial services business
and for monitoring the perimeter of regulated financial services activity to safeguard the public against any illegal
and or unauthorized financial services business operating in or from within the BVI. The Financial Services
Commission is governed by the Board of Commissioners and has statutory authority 41 to issue legally binding
codes, in order to provide a more flexible regime that can be adapted quickly to market developments. The
Financial Services Commission BVI can use its enforcement powers to close a bank if it notices the balance sheet
of that bank is not healthy.
Only one bank is locally owned, 42and the rest of the system consists of highly liquid and well capitalized branches
and subsidiaries of foreign banks. Having only one domestically funded bank and its close supervision has been an
advantage for the BVI, since entirely domestically funded banks have no foreign head office to rely on in times of
trouble, which can create a fiscal burden on the government. The United Kingdom sets fiscal restrictions on
overseas territories, including a requirement to have 90 days liquidity in reserves.
Crisis management planning (like liquidity provision) is being addressed by developing a Deposit Insurance
Corporation to deal with bank failures. According to the BVI, the lender of last resort function should be with the
UK government, but the BVI have many stop gap measures to prevent them from getting to that point. However,
the 2010 IMF Country Report 43 states that the UK has pointed out clearly that it would not help out financially
when government owned banks are in trouble.
According to the BVI, the change to the US dollar as legal tender was done in order to facilitate trade between the
US Virgin Islands and the British Virgin Islands. Fortunately this has worked out very well for them. The BVI finds
it an advantage not to have to deal with monetary issues (central bank), and because of the profile of the United
States, the BVI claims to have had a relatively trouble free history on monetary issues.
The long experience of the BVI with dollarization and the many similarities between the BVI and Sint Maarten may
lead to an example for Sint Maarten. Both the BVI and Sint Maarten are small and have strong economic ties with
the United States. According to the findings of the 2004 assessment under the Offshore Financial Center (OFC)
program, the road has not been easy, but there has been improvement in strengthening the regulatory system
and legislative framework since then.
6. Advice
It is made clear in this advice that because of the worsening of the current account imbalance on the part of
Curaçao, a balance of payments crisis may take place, which, consequently, may lead to a sudden devaluation and
inflation of the Netherlands Antillean Guilder for the entire monetary union. Because of this worrisome situation,
the Social Economic Council of Sint Maarten strongly advises the government of Sint Maarten to step out of the
monetary union which we currently form with Curaçao.
Stepping out of the monetary union leaves Sint Maarten with two choices:
- to opt for dollarization
- or to choose and design our new legal tender: the Sint Maarten Dollar
However, whatever alternative Sint Maarten chooses, financial supervision, whether exercised through a Central
Bank or an outsourced supervisory authority, will still play an important role in promoting monetary and financial
stability.
Dollarization as described in this advice can have a net positive influence on Sint Maarten‟s whole society: lower
interest rates, lower transaction costs, capital mobility, more investments and the elimination of devaluation risk.

41

Virgin Islands Regulatory Code, 2009
The National Bank of the Virgin Islands.
43
2010 IMF Country Report No. 10/323 British Virgin Islands: Financial Sector Assessment Program Update- Financial System Stability
Assessment, see page 8.
42
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The banking sector will experience more competition from abroad and will thus feel pressure on their interest
margin, losing income from currency conversion. But overall, the government of Sint Maarten will carry most
costs, considering their loss of income and having no control over our own monetary policy with dollarization, as
Sint Maarten accepts the monetary policy of the United States when dollarizing. Any issues with the US dollar as a
currency will then be felt by Sint Maarten.
Dollarization can only have a positive effect on the investment climate as well as the standard of living, if some
very important conditions are met. These conditions are first and foremost: a high level of fiscal discipline, and
higher flexibility in price and wage levels. In a dollarized economy, financial institutions can still experience
liquidity or solvency crises, but then the government is unable to exercise its lender of last resort function. For that
reason, there must be a guarantee that there will always be sufficient US dollars available to keep Sint Maarten‟s
dollarized economy running: some guarantee against catastrophic shocks possibly in the form of a contingency
plan (like a funded deposit guarantee scheme) to be realized with a private international agency or within in the
Kingdom.
As we already stated in the introduction of this advice, Sint Maarten is already de facto dollarized, the Netherlands
Antillean Guilder is in widespread use alongside the US dollar, and hence, there is no loss of confidence in the
Netherlands Antillean Guilder (yet). Furthermore, Sint Maarten is not exercising the choice of dollarization because
of hyperinflation or macro- economic instability. Dollarizing also means totally relying on and having no control
over the US monetary policy.
However, for Sint Maarten, the current peg of the Antillean Guilder to the US Dollar has brought us a credible
exchange rate stability and nearly low inflation for a very long time. With the peg our economy adapts to shocks
and maintains competitiveness, but there has always been the risk of a sudden, sharp devaluation of our exchange
rate, while in a dollarized economy there is no control over our own monetary policy, thus no possibility to devalue
our exchange rate. Sint Maarten considers stepping out of the monetary union, because the current account deficit
for the monetary union has risen to worrisome levels, putting our international reserves under pressure and
ultimately requiring devaluation. Therefore, immediate action to leave the monetary union is required for Sint
Maarten.
Regarding our own currency, with the inception of a newly to be established Central Bank for Sint Maarten, this
Central Bank will be responsible to bring the Sint Maarten Dollar into circulation. In order to peg the Sint Maarten
Dollar to the US Dollar, the government of Sint Maarten should continuously make an effort to control the value of
the Sint Maarten Dollar, so it rises and falls as the US Dollar does. Similarly, fiscal policy must be as highly
disciplined when choosing for our own new legal currency as it must be when dollarizing. In the end, it is up to Sint
Maarten to uphold solid financial management and principles of good governance.
But, taking Curaçao‟s new position into account regarding the CBCS, the inevitable question becomes; if politicians
cannot agree on one common central bank, what will be the next best alternative for Sint Maarten? Given the
current financial architecture, Curacao will probably carry forward the current central bank, although its revenue
base will become smaller as a result of dividing the foreign exchange reserves with Sint Maarten and the omission
of income from the issuance of banknotes and currency transactions with banks in Sint Maarten.
With respect to Sint Maarten, it is the question whether it will be able to sustain a full- fledged central bank in an
effective manner. The small scale of our economy will not generate enough income to cover the operational costs.
This means that the central bank will become dependent on government financing, which will undermine its
independence and, hence, credibility. In general, a central bank contributes to government revenues, not the other
way around. An own monetary policy and consequently an own full- fledged central bank is only necessary if you
have your own currency.
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Consequently the SER advises as follows:
1) For the government of Sint Maarten to decide to step out of the monetary union with Curaçao. Herein, Sint
Maarten should set a realistic date, make a time schedule and start working with a professional taskforce on
a strategic plan towards this goal. This professional task force can be installed with the help of The
Netherlands and the BES islands who have recently gone through the process of dollarization.
2) Subsequently, since the US dollar is used so extensively on Sint Maarten and the transition to dollarization
will not have a huge impact; official dollarization should be considered an efficient and achievable option for
Sint Maarten, while at the same time in the dollarization process, the government is responsible to protect
consumers against prices being raised or rounded off upwards to the consumer‟s disadvantage.
3) For government to have a definite budget available to realize the transition to formally dollarize Sint
Maarten.
4) That there should be a significant shift in the areas of responsibility of the Central Bank and the
government of Sint Maarten respectively: the role of the Central Bank will be limited, if not nil, while that of
the government of Sint Maarten conversely will become even more prominent. As a result it will become
even more critical, that fiscal rules and benchmarks are legally embedded.
5) Regarding the supervision of the financial sector, which is an ongoing process, even if Sint Maarten
dollarizes the SER recommends that it would be much more efficient and effective for Sint Maarten if the
financial supervision would be outsourced. This is easy to establish, considering that most financial
institutions on Sint Maarten are subsidiaries or branches of foreign-based companies.
6) That the government of Sint Maarten retains an adequate level of reserves to help mitigate the effects of
economic shocks or aims towards Kingdom support in case of catastrophes.
7) That the government of Sint Maarten finds a way to compensate the loss of seigniorage revenues and the
license fee revenues, in total estimated at approximately 29 million NAF.
8) In order to ensure that Sint Maarten‟s financial supervision continues to occur in an optimal manner, that
adoption and execution of the country‟s budgets are balanced within the agreed limitations, and that there
is control of the government budget, the SER also advises that the CFT should continue its independent
supervision indefinitely, even after December 31 st, 2015, when this supervisory body‟s (first) term will be
terminated.
7. Dissenting voices of the minority
As seven (7) of the nine (9) board members voted in favor of this advice, a majority advice has been established.
In the board meeting of February 14 th, 2013 the board members decided that this advice will indicate the
dissenting views44.
Board member William Reed, representing WICSU/ PSU stated his (minority) position as follows:
“This sensitive issue evokes emotions and we must try to react with reason and less with emotions in the
Caribbean. The separation from the Antilles still plays an important role and is troublesome. A further monetary
separation might end up hurting us more”.
Board member Arthur Bute, representing the Chamber of Commerce explained his opinion as follows:
44

According to Article 21 paragraph 3 of the “Landsverordening Sociaal- Economische Raad”
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“Although the private sector might favor dollarization, those wishes are based on emotions and not led by numbers
and reason. The current state of the Central Bank is caused by mismanagement and political problems. We have
an old Central Bank which has served us well throughout the years”. Therefore member Bute concludes that we
should solve these problems and not jump out based on emotional reasons.
It should be noted that board member Joseph Lake Jr., representing the Chamber of Commerce, voted in favor of
“stepping out of the monetary union”, but does not support the option of dollarizing Sint Maarten as a consequence
thereof, because of the following reasons:









Dollarization in the BES islands led to a higher cost of living, creating more tension in that region. Member
Lake is of the opinion that if Sint Maarten dollarizes, this will lead to inflation, increased taxation and
ultimately into a recession.
Because the costs of our own Central Bank have not been specified in the paper, member Lake is not
convinced that setting up our own Central Bank will be too costly. And, he adds that our own Central Bank
will have a positive impact by providing employment.
Regarding the lender of last resort function, member Lake is of the opinion that Sint Maarten has to learn to
depend on itself.
If Sint Maarten dollarizes, it will be extremely difficult for local banks to compete with international banks,
as the local banks are now protected by local laws.
Member Lake is of the opinion that the CFT control should discontinue after 2015. The CFT is an
undemocratic institution which was not elected by the people of Sint Maarten.
Finally, the issue of dollarization is such a delicate subject that this should be decided in a referendum
where the people of Sint Maarten can decide whether dollarization is the best option for Sint Maarten or
not.

Appendix:
Stakeholders
Both the independent members and the social partners in the SER (employers‟ and employees‟ representatives)
contribute a high level of expertise.
Article 17 of the Ordinance of the Social Economic Council authorizes the Council to invite stakeholders to its
meetings. Insights of members together with the stakeholders serve as a valuable source of information.
In order to complete this advice, we interviewed the following stakeholders on this subject:
- Drs. Renny Maduro, Associate Professor of Economics at the University of the Netherlands Antilles.
-

Drs. Roland O.B. van den Bergh, Chairman “ Economen Platform Curaçao”

-

Mr. Eric Matto, Deputy Director Monetary and Economic Affairs of the Central Bank of Curaçao and Sint
Maarten

-

Ms. Candice M. Henriquez, Head Research Department of the Central Bank of Curaçao and Sint Maarten.

-

Drs. Rinke Karman, Economist at the Chamber of Commerce & Industry Curaçao

-

Mr. Kenneth (Kenny) Canword, Managing Director Commercial Affairs at Orco Bank Curaçao/ Treasurer at
Curaçao Bankers Association (CBA)

-

Mr. Leo Rigaud, Managing Director at SFT Bank N.V., Curaçao/ Board member at Curaçao Bankers
Association (CBA).
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-

Mr. Derek A. Downes, Deputy Managing Director at The Windward Islands Bank Ltd., Sint Maarten.

-

Mr. Jan Beaujon, Managing Director at The Windward Islands Bank Ltd., Sint Maarten

-

Mr. Neil Smith, Financial Secretary at the Ministry of Finance, British Virgin Islands.

-

Mr. Max Pandt, Tax Attorney and owner at Fairplay International N.V.
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