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Aankondiging
PRODEO
AANKONDIGING

Bij exploit van de 16de september 2021, Heb ik, ROBERT ALEXANDER SIMEON
RAMAZAN, aspirant deurwaarder werkzaam ten kantore van ROBERTICO ALEJANDRIO
RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te
Curaçao, kantoorhoudende op Curaçao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking
van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 2de september 2021,
mevrouw YOELIS KARINA HERNÁNDEZ GONCALVES, zonder bekende woon- of verblijfplaats
binnen noch buiten Curaçao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van dinsdag, 14 december
2021, des voormiddags om 09.45 uur, ten Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don”
Martina no. 18, in Curaçao, teneinde op de door de heer PEDRO MANUEL VELASQUEZ
MERCADO, gem. mr. N.A. Evertsz, tegen haar ingestelde vordering te antwoorden.
De deurwaarder voornoemd,
R.A.S. RAMAZAN.
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Aankondiging
AANKONDIGING

Bij exploit van de 10de september 2021, Heb ik, ROBERT ALEXANDER SIMEON
RAMAZAN, aspirant deurwaarder werkzaam ten kantore van ROBERTICO ALEJANDRIO
RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te
Curaçao, kantoorhoudende op Curaçao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking
van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 20ste augustus 2021,
JENLY CELENE FREITES RAMIREZ, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten
Curaçao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van dinsdag, 30 november 2021, des
voormiddags om 09.00 uur, ten Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no.
18, in Curaçao, teneinde op de door DOMINGO ALBERTO IBARA GUERVARA, tegen haar
ingestelde vordering te antwoorden.
De deurwaarder voornoemd,
R.A.S. RAMAZAN.
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Aankondiging
AANKONDIGING
Mevrouw Queeny Amanda Eugenia en Omar Hamilton, wonende te Cura?ao, heeft zich per
verzoekschrift d.d. 28 mei 2020, gewend tot Hare Excellentie de Gouverneur van Cura?ao, met het
verzoek om toestemming te verlenen om de geslachtsnaam van het kind Ishbelle Angelina
“Hamilton” te veranderen in “Hamilton Eugenia”.
Belanghebbende partijen kunnen zich binnen drie maanden na heden middels een bezwaarschrift
aan Hare Excellentie de Gouverneur van Cura?ao tegen dit verzoek om geslachtsnaamsverandering
verzetten.
Willemstad, 17
september 2021
de Secretaris-Generaal, a.i.
van het Ministerie van Justitie,
mevr. Mr. D.M.C. Lai- Promes
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Aankondiging
OPHEFFING FAILLISSEMENT
Bij beschikking d.d. 15 september 2021 van het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, is
het faillissement van
N.V. Curaçaose Dok Maatschappij (CDM)
wegens gebrek aan baten opgeheven.
De curator,
mr. A. Huizing
Rooi Catootjeweg 5
Willemstad, Curaçao
Tel. no.: 738-2311
Fax no.: 738-2314
E-mail: info@huizinglaw.com
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Aankondiging

AANKONDIGING
Bij exploit van TWEEENTWINTIGSTE SEPTEMBER TWEEDUIZEND ÉÉNENTWINTIG heb ik
IGMAR GENARO MARTINA deurwaarder, werkzaam ten kantore van Shudeska Clemens Maria
Ersilia, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao,
gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg,
zittingsplaats Curaçao, van de 13 SEPTEMBER 2021, van STEVEN JONATHAN BLANCA,
volgens het bevolkingsregister is ingeschreven op het adres te Blaauw z/n Kavel 8-BD,
WEDEROM O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van maandag, 10 januari 2022 des
voormiddags om 09.00 uur, ter Raadhuize ‘KAS DI KORTE’ aan de Emancipatie Boulevard
Dominico F. ” Don” Martina # 18 teneinde de door de besloten vennootschap AUTOCITY B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende op Curacao te dezer zake domicilie kiezende aan de Pietermaai #
23, ten kantore van Soliana, Bonapart & Aardenburg, gemachtigde de advocaat Mr. Th. Aardenburg
tegen, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.
De deurwaarder voornoemd
S.C.M. Ersilia.
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faillissement
elite mercedez benz b.v.
Bij vonnis van 20 september 2021 is het faillissement van de besloten vennootschap Elite Mercedez
Benz B.V. gevestigd te Curaçao aan het adres Jan Noorduyweg z/n uitgesproken. Tot rechtercommissaris is mr. O. Nijhuis benoemd. Ondergetekende is tot curator benoemd.
Mw. mr. V.P. Maria
Chuchubiweg 17, Curaçao
Telefoon : 8440004
valerie@vpm-law.com
Telefax
: 8440044
Voor info: www.vpm-law.com
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Aankondiging

faillissement
prestige ford b.v.
Bij vonnis van 20 september 2021 is het faillissement van de besloten vennootschap Prestige Ford
B.V. gevestigd te Curaçao aan het adres Jan Noorduynweg z/n uitgesproken. Tot rechtercommissaris is mr. O. Nijhuis benoemd. Ondergetekende is tot curator benoemd.
Mw. mr. V.P. Maria
Chuchubiweg 17, Curaçao
Telefoon : 8440004
valerie@vpm-law.com
Telefax
: 8440044
Voor info: www.vpm-law.com
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Aankondiging

faillissement
Caribbean Motors company B.V.
Bij vonnis van 20 september is het faillissement van de besloten vennootschap Caribbean Motors
Company B.V gevestigd te Curaçao aan het adres Jan Noorduynweg z/n uitgesproken. Tot rechtercommissaris is mr. O. Nijhuis benoemd. Ondergetekende is tot curator benoemd.
Mw. mr. V.P. Maria
Chuchubiweg 17, Curaçao
Telefoon : 8440004
valerie@vpm-law.com
Telefax
: 8440044
Voor info: www.vpm-law.com
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Aankondiging

faillissement
Torres auto supplies b.v.
Bij vonnis van 20 september 2021 is het faillissement van de besloten vennootschap Torres Auto
Supplies B.V. gevestigd te Curaçao aan het adres Jan Noorduynweg z/n uitgesproken. Tot rechtercommissaris is mr. O. Nijhuis benoemd. Ondergetekende is tot curator benoemd.
Mw. mr. V.P. Maria
Chuchubiweg 17, Curaçao
Telefoon : 8440004
valerie@vpm-law.com
Telefax
: 8440044
Voor info: www.vpm-law.com
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Aankondiging

KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID CURAÇAO
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19 van het “Kiesreglement voor de Kamers van
Koophandel en Nijverheid” maakt ondergetekende bekend, dat het Tijdperk voor de
Kandidaatstelling met betrekking tot de verkiezing van drie leden van de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Curaçao, overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van het
Kiesreglement, is vastgesteld op de periode van 1 tot en met 14 november 2021.
Voor de vervulling van de periodieke vacatures die ontstaan, zullen kiesgerechtigden twee
leden voor het Grootbedrijf en één lid voor het Kleinbedrijf kiezen.
Gedurende dit tijdperk van veertien dagen voor de Kandidaatstelling, kunnen bij de Kamer op
de werkdagen ‘s ochtends van 9 tot 12 uur kandidaten worden opgegeven, door indiening van
een opgave ondertekend door ten minste vijftien kiezers die bevoegd zijn deel te nemen aan
de verkiezing waarvoor de Kandidaatstelling geschiedt, vergezeld van een schriftelijke
verklaring van de kandidaat, dat deze bereid is een kandidatuur te aanvaarden. Elke opgave
mag slechts de naam van één kandidaat bevatten.
De formulieren voor de opgave van kandidaten en voor de schriftelijke verklaring zoals hierboven
bedoeld zijn vanaf heden kosteloos voor kiezers verkrijgbaar bij de Kamer, Kaya Junior Salas no. 1.
De inlevering van de opgave van kandidaten geschiedt persoonlijk door een van de
ondertekenaars.
De voorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao
w.g. W.A. Jonckheer
Curaçao, 30 september 2021
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Bekendmaking

LANDSBESLUIT
van de 26ste juli 2021, No. 21/1036
De waarnemende Gouverneur van Curaçao
Op voordracht van de Minister van Justitie;
Gelezen:
het verzoek van de President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 12 maart 2021, nr. Pr. 021/2021 en van 7 april
2020, nr. Pr.040/201;
Gelet op:
Artikel 19 van de Regeling Ambtenarenrechtspraak;
HEEFT GOEDGEVONDEN:
Artikel 1
Met ingang van 1 april 2021 en voor de duur van zes (6) jaren wordt benoemd tot lid van de Raad
van Beroep in Ambtenarenzaken, mevrouw mr. A.P. van der Pluijm-Vrede.
Artikel 2
Met ingang van 1 april 2021 en voor de duur van zes (6) jaren worden benoemd tot
plaatsvervangend lid van de Raad van Beroep in Ambtenarenzaken, de heren mr. M.A. Evertsz en
mr. P. Klik.
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Artikel 3
Dit landsbesluit wordt in het Landscourant geplaatst en werkt terug tot 1 april 2021.
Afschrift van dit landsbesluit wordt gezonden aan:
de President van het Gemeenschappelijk hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba,
de Procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba,
de Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën,
de Secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en
de belanghebbenden.
Willemstad, 26 juli 2021
M. RUSSEL-CAPRILES
De Minister van Justitie,
G.S. PISAS
Uitgegeven de 24ste september 2021
De Minister van Algemene Zaken,
G.S. PISAS
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Bekendmaking
Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 21 juni 2021, nummer WBN-CM
2021/2, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het
Nederlanderschap 2003, toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID,
Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap,
de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap;
Besluit:
Artikel I
De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op
het gebruik in Curaçao en Sint Maarten wordt als volgt gewijzigd:
A
Paragraaf 1/14-1 Toelichting ad artikel 14, eerste lid, HRWN komt te luiden:
Paragraaf 1. Intrekkingsmogelijkheid bij fraude beperkt tot 12 jaar na uitvaardigen Koninklijk
Besluit
Vóór de herziening van de RWN was het niet mogelijk om in geval van fraude over te gaan tot
intrekking van het Nederlanderschap. Echter, sinds de inwerkingtreding van de herziene RWN, dus
vanaf 1 april 2003, kan Onze Minister in geval van fraude overgaan tot intrekking van het
Nederlanderschap.
Tot 1 april 2015 werd de terugwerkende kracht van de intrekking beperkt door artikel II RRWN. Op
grond van dit artikel werkte intrekking van het Nederlanderschap nooit verder terug dan de datum
van inwerkingtreding van de herziene RWN (1 april 2003). Hierdoor had het intrekkingsbesluit geen
rechtsgevolg ten aanzien van de periode vóór de inwerkingtreding van de Rijkswetten van 21
december 2000 en 18 april 2002 tot wijziging van de RWN. Met andere woorden, na intrekking van
het Nederlanderschap werd betrokkene geacht wél in het bezit te zijn geweest van de Nederlandse
nationaliteit, maar vanaf het moment van inwerkingtreding van de wijzigingswetten van 2000 en
2002 niet meer in het bezit te zijn geweest van de Nederlandse nationaliteit.
Ingevolge artikel II, tweede lid, RRWN heeft een persoon van wie het Nederlanderschap is
ingetrokken geen aanspraak op de rechten die de RWN in het algemeen verbindt aan de status van
oud-Nederlander. Hij kan dan ook geen optie uitbrengen op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en
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onder f, RWN en ook niet in aanmerking komen voor een versnelde naturalisatie als bedoeld in
artikel 8, tweede lid, RWN, eerste zinsdeel (“verzoeker die te eniger tijd het Nederlanderschap (…)
heeft bezeten”).
N.B. In geval van fraude gepleegd bij het uitbrengen van een optieverklaring vóór de
inwerkingtreding van de herziene RWN, dus vóór 1 april 2003, is intrekking van het
Nederlanderschap niet mogelijk. Een optie die werd uitgebracht vóór de herziening van de RWN was
een eenzijdige rechtshandeling. Indien achteraf wordt geconstateerd dat bij het uitbrengen van de
optie niet aan alle wettelijke voorwaarden werd voldaan, moet worden geconcludeerd dat aan de
optie geen rechtsgevolg is verbonden, waardoor de betrokkene geacht moet worden nimmer het
Nederlanderschap door die optie te hebben verkregen. Intrekking van het Nederlanderschap is in dat
geval dus niet aan de orde.
Voorbeeld
A heeft in 1997 ingevolge artikel 6, eerste lid, aanhef en onder a, RWN geopteerd voor het
Nederlanderschap. Eerst in 2021 komt aan het licht dat bij de optie niet aan alle voorwaarden is
voldaan en dat A bij het afleggen van de optieverklaring heeft gefraudeerd. Zou dat destijds bekend
zijn geweest, dan zou de administratie aan de optieverklaring geen rechtsgevolg hebben toegekend.
In het hier geschetste geval is geen sprake van intrekking van verkregen Nederlanderschap. De
optieverklaring is afgelegd vóór 1 april 2003 en toentertijd werd het Nederlanderschap niet verkregen
door een schriftelijke bevestiging van de autoriteit die de optieverklaring in ontvangst nam, maar
door slechts het simpele afleggen van de optieverklaring, mits daarbij was voldaan aan alle
optievoorwaarden. Welnu, aangezien in het onderhavige geval is geconstateerd dat niet aan alle
voorwaarden is voldaan, zal achteraf bezien moeten worden geconcludeerd dat aan de optie geen
rechtsgevolg is verbonden. A moet dan ook geacht worden niet het Nederlanderschap door de optie
te hebben verkregen. Intrekking van het Nederlanderschap is hier niet aan de orde.
B
Paragraaf 2.3/14-1 toelichting ad artikel 14, eerste lid, HRWN.3 komt te luiden:
Paragraaf 2.3. Belangenafweging
In de afweging om tot intrekking over te gaan, zal worden meegewogen:
– de aard en de ernst van het bedrog, de valse verklaring of de verzwijging;
– de eventuele staatloosheid na intrekking;
– de tijdsduur die sinds de verkrijging of verlening is verlopen;
– overige relevante factoren (vergelijk artikel 68 BVVN).
In het kader van ‘overige relevante factoren’ kan onder meer worden gedacht aan eventuele
bijzondere omstandigheden en aan de termijn waarbinnen de betrokkene het Nederlanderschap
alsnog kan verkrijgen. Blijkt bij de afweging van de belangen een intrekking niet opportuun of
disproportioneel, dan wordt niet ingetrokken.[1] Onder de omstandigheden dat betrokkene
woonachtig is binnen het Koninkrijk en hetzij door optie, hetzij door naturalisatie, onmiddellijk in
aanmerking zou kunnen komen voor verkrijging of verlening van het Nederlanderschap, is in zijn
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algemeenheid een intrekking niet opportuun.
Voorbeeld
A is genaturaliseerd op 15 april 2003. Mei 2003 wordt A in België veroordeeld wegens het plegen
van een gewapende overval in 1999. A gaat in hoger beroep van de veroordeling. A wist bij de
indiening van zijn verzoek om naturalisatie dat de strafzaak tegen hem aanhangig was.
Wegens verzwijging tijdens de naturalisatieprocedure van het feit dat er een strafzaak tegen hem
loopt, zou het Nederlanderschap kunnen worden ingetrokken. Augustus 2004 wordt de
voornemenprocedure gestart. Tijdens de voornemenprocedure tot intrekking voert A aan dat hij
onschuldig is en stelt tevens dat van intrekken moet worden afgezien tot er een onherroepelijk
strafvonnis is (er is nog niet beslist op het hoger beroep). Verder moet in de belangenafweging
worden meegewogen dat hij, nu hij de Belgische nationaliteit kwijt is door naturalisatie tot
Nederlander, na intrekking van het Nederlanderschap staatloos zal zijn.
In de belangenafweging komen de volgende zaken aan de orde:
1.
2.
3.
4.

de aard en de ernst van het bedrog, de valse verklaring of de verzwijging;
de eventuele staatloosheid na intrekking;
de tijdsduur die sinds de verkrijging of verlening is verlopen;
overige relevante factoren (vergelijk artikel 68 BVVN).

Ad 1
Voor de belangenafweging geldt dat A is genaturaliseerd, terwijl, naar later blijkt, sprake is van
ernstige vermoedens dat A gevaar oplevert voor de openbare orde, hetgeen een grond tot weigering
voor naturalisatie is. A heeft bij zijn naturalisatie verzwegen dat hij op dat moment strafrechtelijk
werd vervolgd en heeft de zogenaamde waarheidsverklaring niet juist ingevuld (de aard van de
verzwijging). A heeft een voor naturalisatie relevant feit verzwegen, dat zou hebben geleid tot
weigering van zijn verzoek om naturalisatie (de ernst van de verzwijging). Een eventuele intrekking is
dan niet, ten opzichte van de aard en de ernst van de verzwijging, disproportioneel.
Ad 2
Het feit dat A staatloos zou worden, is toegestaan als het gaat om een intrekking op grond van
artikel 14, eerste lid, RWN en moet worden geacht te komen voor het risico van A. Gezien de aard
en de ernst van de verzwijging moet het belang van de staat om in te trekken groter worden geacht
dan het belang van A om niet staatloos te worden.
Ad 3
Verder geldt dat de voornemenprocedure is gestart op een moment dat A nog maar kort in het bezit
van de Nederlandse nationaliteit is. Bij een relatief korte periode na de verkrijging van het
Nederlanderschap bestaat minder reden om af te zien van intrekking dan bij een langere periode.
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Ad 4
Bij de overig te wegen relevante factoren geldt dat voor de intrekking niet hoeft te worden gewacht
tot er een onherroepelijk strafvonnis is, omdat reeds een openstaande strafzaak voldoende grond is
om een verzoek tot naturalisatie af te wijzen. In de belangenafweging moet nog worden gekeken
naar het eventueel niet-opportuun zijn van de intrekking (dit betreft de vraag binnen welke termijn A,
na intrekking, weer Nederlander zou kunnen worden).
De slotsom in dit voorbeeld is dat na afweging van alle bovengenoemde aspecten de
belangenafweging er toe leidt dat het belang van de staat tot intrekking in casu groter is dan het
belang van A om Nederlander te blijven.
C
Paragraaf 3/14-6 toelichting ad artikel 14, zesde lid, HRWN wordt toegevoegd en komt te luiden:
Paragraaf 3 Evenredigheidstoets bij verlies van Unieburgerschap na van rechtswege verlies
van de Nederlandse nationaliteit
Een minderjarige raakt met het verlies van de Nederlandse nationaliteit ook het Unieburgerschap
kwijt, tenzij hij ook een andere EU-nationaliteit bezit. Hij kan bij verlies van het Unieburgerschap
verzoeken om toetsing aan het unierechtelijk evenredigheidsbeginsel.
Er vindt een evenredigheidstoets plaats op de individuele situatie van de (toen) minderjarige aan de
hand van de feiten en omstandigheden op de datum waarop het verlies van rechtswege is
ingetreden.
Voor de beoordeling en de procedure van deze unierechtelijke evenredigheidstoets wordt verwezen
naar de toelichting op artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a, RWN, paragraaf 1.4.
D
Paragraaf 2/15-1-a Toelichting ad artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a, HRWN wordt toegevoegd
en komt te luiden:
Paragraaf 2 Rijkswet inperking gevolgen Brexit (terugtreden Verenigd Koninkrijk uit de EU)
Op 5 oktober 2020 is de Rijkswet van 11 september 2020, houdende regels inzake het creëren van
tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap gepubliceerd (Rijkswet inperking
gevolgen Brexit; Stb. 369). Deze Rijkswet bevat tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het
Nederlanderschap voor Nederlanders, die de Britse nationaliteit verkrijgen.
Na de publicatie in het Staatsblad op 5 oktober 2020 is deze Rijkswet vooralsnog niet in werking
getreden (zie artikel 4, eerste lid Rijkswet). De Rijkswet inperking gevolgen Brexit kan slechts
worden ingetrokken door een andere Rijkswet. Het toepassen van artikel 4, tweede lid Rijkswet, dat
gaat over het vervallen van de Rijkswet, is alleen mogelijk als eerder artikel 4, eerste lid Rijkswet
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heeft plaats gehad.
Dit betekent dat een Nederlander, die de Britse nationaliteit heeft aangevraagd en verkregen, het
Nederlanderschap verliest, tenzij een van de situaties in paragraaf 1.2 bij de toelichting op artikel 15,
eerste lid, aanhef en onder a RWN van toepassing is of één van de uitzonderingen van artikel 15,
tweede lid, RWN.
E
Paragraaf 1.5/15-1-c Toelichting ad artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, HRWN komt te luiden:
Paragraaf 1.5. Evenredigheidstoets op verlies van Unieburgerschap na van rechtswege
verlies van de Nederlandse nationaliteit
Een meerderjarige raakt met het verlies van de Nederlandse nationaliteit ook het Unieburgerschap
kwijt, tenzij hij ook een andere EU-nationaliteit bezit. Hij kan dan verzoeken om toetsing aan het
unierechtelijk evenredigheidsbeginsel.
Voor de beoordeling en de procedure van deze evenredigheidstoets wordt verwezen naar hetgeen is
vermeld bij de toelichting op artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a, RWN, paragraaf 1.4.
Een evenredigheidstoets kan ook plaatsvinden na het verlies van de Nederlandse nationaliteit en
van het Unieburgerschap op grond van artikel 15, aanhef en onder c (oud) RWN, indien het verlies
plaatsvond op of na 1 januari 1995.
F
16-1-a Toelichting ad artikel 16, eerste lid aanhef en onder a, HRWN komt te luiden:
Het Nederlanderschap gaat voor een minderjarige verloren door gerechtelijke vaststelling van
het ouderschap, erkenning, wettiging of adoptie door een vreemdeling, indien hij diens
nationaliteit daardoor verkrijgt, of deze reeds bezit.
Paragraaf 1 Algemeen
Een minderjarige verliest de Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en
onder a RWN door gerechtelijke vaststelling van het ouderschap, erkenning, wettiging of adoptie
door een vreemdeling, als de minderjarige daardoor de niet-Nederlandse nationaliteit van deze
vreemdeling verkrijgt.
De Nederlandse nationaliteit gaat voor een minderjarige eveneens verloren door gerechtelijke
vaststelling van het ouderschap, erkenning, wettiging of adoptie door een vreemdeling, als de
minderjarige deze niet-Nederlandse nationaliteit reeds bezat. Veelal zal overigens geen verlies van
het Nederlanderschap intreden, omdat de andere ouder van Nederlandse nationaliteit is (zie artikel
16, tweede lid, aanhef en onder a, RWN).
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Ook de andere gronden van artikel 16, tweede lid, RWN kunnen reden zijn, dat het
Nederlanderschap niet verloren gaat.
Voorbeeld 1
Het minderjarige Nederlandse kind A, geboren in Nederland, heeft de Nederlandse vrouw B tot
moeder en wordt erkend door de Turkse man C. Als gevolg van die erkenning is A van Turkse
nationaliteit. Het Nederlanderschap ontleent A uitsluitend aan artikel 3, eerste lid, RWN.
Verlies van het Nederlanderschap zou voor A intreden op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en
onder a, RWN. In dit geval verliest de minderjarige de Nederlandse nationaliteit echter niet, omdat
een ouder, namelijk de moeder van A, het Nederlanderschap bezit.
Voor A geldt wel, dat hij tijdens zijn minderjarigheid het Nederlanderschap alleen maar kan
behouden zolang zijn moeder het Nederlanderschap bezit (tenzij hij tevens behoort tot een van de
andere categorieën, genoemd in artikel 16, tweede lid, RWN). Zodra de moeder het
Nederlanderschap verliest – bijvoorbeeld als gevolg van vrijwillige verkrijging van een andere
nationaliteit – verliest ook A zijn Nederlanderschap, mits hij nog minderjarig is.
A zou zijn Nederlanderschap door voormelde erkenning evenmin verliezen als:
na de erkenning en tijdens de minderjarigheid van A, zijn Nederlandse moeder zou overlijden
(artikel 16, tweede lid, aanhef en onder b, RWN); óf
zijn moeder vóór het tijdstip van de erkenning reeds zou zijn overleden en zij bij haar
overlijden het Nederlanderschap bezat (artikel 16, tweede lid, aanhef en onder c, RWN); óf
hij het Nederlanderschap (tevens) zou ontlenen aan artikel 3, derde lid, RWN of aan artikel 2,
aanhef en onder a, WNI (artikel 16, tweede lid, aanhef en onder d, RWN); óf
hij zou zijn geboren in Turkije en daar ten tijde van de verkrijging van de Turkse nationaliteit
zijn hoofdverblijf zou hebben (artikel 16, tweede lid, aanhef en onder e, RWN); óf
hij gedurende zijn minderjarigheid een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren in
Turkije zijn hoofdverblijf zou hebben of zou hebben gehad (artikel 16, tweede lid, aanhef en
onder f, RWN).
Voorbeeld 2
Uit een ongehuwde Turkse vrouw is in 2004 kind F geboren in Amsterdam. F, die de Turkse
nationaliteit bezit, is tevens van Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 3, derde lid, RWN.
De minderjarige F wordt rechtsgeldig erkend door de Turkse man M. F bezit op het moment van de
erkenning al de Turkse nationaliteit, zodat artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a, RWN op hem van
toepassing is. F verliest evenwel niet zijn Nederlanderschap. Het verlies wordt verhinderd door
artikel 16, tweede lid, aanhef en onder d, RWN.
Paragraaf 2 Evenredigheidstoets op verlies van Unieburgerschap na van rechtswege verlies van de
Nederlandse nationaliteit
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Een minderjarige raakt met het verlies van de Nederlandse nationaliteit ook het Unieburgerschap
kwijt, tenzij hij ook een andere EU-nationaliteit bezit. Hij kan verzoeken om toetsing aan het
unierechtelijk evenredigheidsbeginsel.
Voor de beoordeling en de procedure van deze evenredigheidstoets wordt verwezen naar hetgeen is
vermeld bij de toelichting op artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a RWN, paragraaf 1.4.
Er vindt een evenredigheidstoets plaats op de individuele situatie van de (toen) minderjarige aan de
hand van de feiten en omstandigheden op de datum waarop het verlies van rechtswege is
ingetreden.
G
16-1-c Toelichting ad artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c, HRWN komt te luiden:
Het Nederlanderschap gaat voor een minderjarige verloren indien zijn vader of moeder
vrijwillig een andere nationaliteit verkrijgt en hij in deze verkrijging deelt of deze nationaliteit
reeds bezit.
Paragraaf 1 Algemeen
Een minderjarige verliest de Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en
onder c, als de vader of moeder het Nederlanderschap verliest op grond van artikel 15, eerste lid,
aanhef en onder a, RWN.
De minderjarige verliest de Nederlandse nationaliteit in de situatie dat hij:
heeft gedeeld in de vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit door de ouder; of
de andere nationaliteit (die zijn ouder vrijwillig heeft verkregen) reeds bezat en dus niet
gedeeld heeft in die vrijwillige verkrijging van de andere nationaliteit.
Ook hier geldt dat geen verlies van het Nederlanderschap zal intreden, als het kind behoort tot een
van de categorieën van artikel 16, tweede lid, RWN.
Voorbeeld
Een Nederlands echtpaar emigreert naar Australië, waar kind A wordt geboren. A verkrijgt bij
geboorte het Nederlanderschap, maar daarnaast ook de Australische nationaliteit door geboorte op
het grondgebied van Australië.
Zes jaren na de geboorte van A verkrijgen de ouders door naturalisatie de Australische nationaliteit
en zij verliezen beiden de Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef en
onder a, RWN. A deelt daar niet in, omdat hij al Australiër is. Desondanks verliest hij het
Nederlanderschap, aangezien hij reeds de nationaliteit bezit die zijn ouders op hun verzoek hebben
verkregen.
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De uitzonderingen, genoemd in artikel 16, tweede lid, RWN zijn op A niet van toepassing.
Er is in dit geval namelijk geen sprake van verkrijging van een nationaliteit door A, als bedoeld in
artikel 16, tweede lid, aanhef en onder e of f, RWN. A heeft immers de Australische nationaliteit al
verkregen bij geboorte.
Paragraaf 2 Evenredigheidstoets op verlies van Unieburgerschap na van rechtswege verlies van de
Nederlandse nationaliteit
Een minderjarige raakt met het verlies van de Nederlandse nationaliteit ook het Unieburgerschap
kwijt, tenzij hij ook een andere EU-nationaliteit bezit. Hij kan dan verzoeken om toetsing aan het
unierechtelijke evenredigheidsbeginsel.
Voor de beoordeling en de procedure van deze evenredigheidstoets wordt verwezen naar hetgeen is
vermeld bij de toelichting op artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a, RWN, in paragraaf 1.4.
Er vindt een evenredigheidstoets plaats op de individuele situatie van de (toen) minderjarige aan de
hand van de feiten en omstandigheden op de datum waarop het verlies van rechtswege is
ingetreden.
H
Paragraad 2/16-1-d Toelichting ad artikel 16, eerste lid, aanhef en onder d, HRWN wordt
toegevoegd en komt te luiden:
Paragraaf 2. Evenredigheidstoets op verlies van Unierechten na van rechtswege verlies van
de Nederlandse nationaliteit
Ook een minderjarige die het Unieburgerschap is verloren vanwege het automatisch verlies van de
Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 16, eerste lid aanhef en onder d RWN, kan verzoeken
om toetsing aan het evenredigheidsbeginsel uit het oogpunt van het Unierecht. Verlies van de
Nederlandse nationaliteit op deze grond vindt plaats als de vader of moeder het Nederlanderschap
verliest op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder b, c of d, RWN of op grond van artikel
15A RWN.
Voor de beoordeling en de procedure van de evenredigheidstoets op het verlies van Unierechten
wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in paragraaf 1.4 bij de toelichting op artikel 15, eerste lid,
aanhef en onder a RWN.
Een evenredigheidstoets op het verlies van het Unieburgerschap kan ook worden uitgevoerd, na het
verlies van de Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c RWN
(oud), als de ouders het Nederlanderschap zijn verloren op grond van artikel 15, aanhef en onder c
RWN (oud).
Er vindt een evenredigheidstoets plaats op de individuele en persoonlijke situatie van de (toen)
minderjarige aan de hand van de feiten en omstandigheden op de datum waarop het verlies van
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rechtswege is ingetreden.
I
16-1-e. Toelichting ad artikel 16, eerste lid, aanhef en onder e, RWN komt te luiden:
Het Nederlanderschap gaat voor een minderjarige verloren indien hij zelfstandig dezelfde
nationaliteit verkrijgt als zijn vader of moeder.
Paragraaf 1 Algemeen
Van verlies op grond van deze bepaling is alleen sprake indien de vreemde nationaliteitswetgeving
de mogelijkheid kent dat een (Nederlandse) minderjarige zelfstandig die vreemde nationaliteit kan
verkrijgen én de minderjarige door middel van deze zelfstandige verkrijgingsgrond de vreemde
nationaliteit heeft verkregen. Om tot verlies van het Nederlanderschap te kunnen leiden, moet het
gaan om een nationaliteit die zijn vader of moeder ook heeft.
Aan de verkrijging moet vrijwilligheid ten grondslag liggen. Zou een minderjarige – bijvoorbeeld als
gevolg van gewijzigde wetgeving in een bepaald land – van rechtswege de nationaliteit van dat land
verkrijgen, terwijl dat bovendien de nationaliteit van zijn vader of moeder is, dan zal dat voor de
betreffende minderjarige geen verlies van het Nederlanderschap tot gevolg hebben, omdat het
element vrijwilligheid ten aanzien van de verkregen nationaliteit ontbreekt. De nationaliteit van de
vader of moeder dient aldus vrijwillig te zijn verkregen, hetzij op eigen verzoek, hetzij als gevolg van
een namens de minderjarige gepleegde rechtshandeling door zijn wettelijk vertegenwoordiger(s).
Behoort de minderjarige tot een van de categorieën, genoemd in artikel 16, tweede lid, RWN, dan
treedt geen verlies van het Nederlanderschap in. Artikel 16, eerste lid, aanhef en onder e, RWN
voorziet ten dele ook in het verlies van de nationaliteit als bedoeld in artikel 1, tweede lid, Verdrag
van Straatsburg (zie ook de toelichting bij artikel 16A RWN).
Voorbeeld
A is in Nederland geboren uit het huwelijk van de Nederlandse man B en de in Frankrijk geboren
Britse vrouw C. A verkrijgt bij zijn geboorte het Nederlanderschap uitsluitend op grond van artikel 3,
eerste lid, RWN. Het Brits burgerschap verkrijgt hij niet bij zijn geboorte, aangezien zijn moeder Brits
burger door afstamming is.
Enkele maanden na zijn geboorte wordt A op verzoek van zijn ouders geregistreerd tot Brits burger.
Ten aanzien van hem moet dus worden gesteld dat hij zelfstandig dezelfde nationaliteit verkregen
heeft als zijn moeder, hetgeen ingevolge artikel 16, eerste lid, aanhef en onder e, RWN zou moeten
leiden tot verlies van zijn Nederlanderschap.
Echter, in dit geval wordt verlies van het Nederlanderschap voorkomen door artikel 16, tweede lid,
aanhef en onder g, RWN. De vader van A is Nederlander.
Een eventueel toekomstig verlies van het Nederlanderschap door B leidt voor A niet tot verlies van
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het Nederlanderschap. Artikel 16, tweede lid, aanhef en onder g, RWN is, wat dat betreft, anders
geredigeerd dan artikel 16, tweede lid, aanhef en onder a, RWN.
Paragraaf 2 Evenredigheidstoets op verlies van Unieburgerschap na van rechtswege verlies
van de Nederlandse nationaliteit
Een minderjarige raakt met het verlies van de Nederlandse nationaliteit ook zijn Unieburgerschap
kwijt, tenzij hij ook een andere EU-nationaliteit bezit. Hij kan dan verzoeken om toetsing aan het
unierechtelijke evenredigheidsbeginsel.
Voor de beoordeling en de procedure van deze evenredigheidstoets wordt verwezen naar hetgeen is
vermeld bij de toelichting op artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a, RWN, paragraaf 1.4.
Er vindt een evenredigheidstoets plaats op de individuele situatie van de (toen) minderjarige aan de
hand van de feiten en omstandigheden op de datum waarop het verlies van rechtswege is
ingetreden.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2021.
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant
van Sint Maarten worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 21 juni 2021
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
J.W.H.M. Beaujean
Directeur-generaal Migratie

Uitgegeven de 24ste september 2021
De Minister van Algemene Zaken,
G.S. PISAS

TOELICHTING
ARTIKELSGEWIJS
A
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Voor de inwerkingtreding van de huidige RWN uit 2003 was intrekking met terugwerkende kracht bij
fraude niet mogelijk. Tot 2015 was het dus mogelijk dat er sprake was van Nederlanderschap voor
2003 en intrekking van het Nederlanderschap vanaf 2003. Deze situatie werd begrensd door de
verjaringstermijn van 12 jaar. Echter, het ontbreken van terugwerkende kracht van de wetswijziging
uit 2003 is nu niet meer relevant, omdat de wet inmiddels ouder is dan de verjaringstermijn (12 jaar).
Dit betekent dat deze situatie zich niet meer voor kan doen. Daarom is in de hoofdregel voor
intrekking bij fraude deze passage niet meer opgenomen.
Er is een passage gehandhaafd waarin de situatie tot 1 april 2015 wordt beschreven. Hiermee wordt
de historie van de regeling geadresseerd. Dit zorgt ervoor dat ambtenaren van de gemeente(n) die
recent in dienst zijn getreden besluiten van voor die tijd kunnen doorgronden. Hierin zijn enkel
redactionele wijzigingen doorgevoerd ter bevordering van de leesbaarheid en om de afbakening van
tijd van deze regelgeving weer te geven.
Paragraaf 1 van de toelichting op artikel 14, eerste lid, RWN is hierop aangepast.
B
De verwijzing naar het BVVN in de toelichting op artikel 14, eerste lid, RWN paragraaf 2.3 is
geactualiseerd, omdat het eerste lid van het BVVN niet (meer) bestaat.
C, E, F, G, H, I
In de toelichtingen op artikel 14, zesde lid RWN, artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c RWN,
artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, RWN, is een verwijzing gemaakt naar paragraaf
1.4 in de toelichting op artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a, RWN over de evenredigheidstoets.
De beleidsregels over de evenredigheidstoets zijn in paragraaf 1.4 in de toelichting op artikel 15,
eerste lid, aanhef en onder a, RWN opgenomen naar aanleiding van de uitspraken van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:423) en van
20 mei 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1270).
Met de verwijzing naar de tekst van paragraaf 1.4 in de toelichting op artikel 15, eerste lid, aanhef en
onder a, RWN, is de oorspronkelijke tekst over de evenredigheidstoets in paragraaf 1.5 in de
toelichting op artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c RWN, doorgehaald.
Met het toevoegen van de informatie over de evenredigheidstoets is er ook voor gekozen om de
toelichting op artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a, c en e, RWN onder te verdelen in twee
paragrafen.
Daarnaast zijn in de toelichtingen op artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a en c, RWN enkele
redactionele wijzigingen doorgevoerd. Deze redactionele wijzigingen zijn bedoeld om de tekst
duidelijker te maken. Met deze wijzigingen is geen beleidswijziging beoogd.
D
Op 11 september 2020 is de Rijkswet van 11 september 2020 gepubliceerd (Rijkswet inperking
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gevolgen Brexit; Stb. 369). Hierin zijn regels opgenomen over het creëren van tijdelijke
uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap voor Nederlanders, die vanwege de Brexit
de Britse nationaliteit verkrijgen.
Nu de Rijkswet inperking gevolgen Brexit weliswaar is gepubliceerd, maar nog niet in werking is
getreden, betekent dat, dat een Nederlander, die de Britse nationaliteit verkrijgt, van rechtswege het
Nederlanderschap verliest, tenzij een van de situaties in paragraaf 1.2 bij de toelichting op artikel 15,
eerste lid, aanhef en onder a RWN van toepassing is of één van de uitzonderingen van artikel 15,
tweede lid, RWN.
Paragraaf 2 is daarom toegevoegd aan de toelichting op artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a,
RWN.
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
J.W.H.M. Beaujean
Directeur-generaal Migratie
[1] ) Zie TK 1998-1999, 25 891, nr. 5, p. 23-24.
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Liquidatie
CROSSBORDER ICT SERVICES B.V.
(in liquidatie)
Besluit tot ontbinding:
Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de
vennootschap per 1 september 2021 te ontbinden.
Rekening en verantwoording:
De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de
vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten
kantore van de vennootschap ter inzage ligt.
Plan van Uitkering:
De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo
aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de
vennootschap.
De Vereffenaar
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Liquidatie
W.C.P. Corporation N.V. (in liquidatie)
Bij bestuursbesluit van 14 mei 2013 werd besloten de vennootschap per 14 mei 2013 te ontbinden.
Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de vennootschap, opgericht naar het recht
van Curacao: W.C.P. Corporation N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en
kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Vennootschap”;
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer]
aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de
vennootschap is beëindigd.
De Vereffenaar
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Liquidatie
The extraordinary general meeting of shareholders for Web Resorts N.V. to propose
liquidation of Web Resorts N.V. will be held on Monday October 11, 2021, at the offices of
Starkeast Services BV, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 24 Unit A, Curacao.
The accompanying documents of the EGM as well as the notes to the agenda items are
available on request by email to info@starkeast.com.
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Liquidatie
Liquidatie
“The Serenity Retreats B.V.” (in liquidatie) is bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op 20 september 2021 ontbonden. De vereffenaar heeft terstond bij zijn
aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.
De vereffenaar.
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Liquidatie
MAHIA PENINSULA CORPORATION N.V.
In liquidatie
IN DE OP 30 AUGUSTUS 2021 GEHOUDEN ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 30 AUGUSTUS 2021 TOT
ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE GAAN.
DE VEREFFENAAR HEEFT GECONSTATEERD DAT ER GEEN BATEN ZIJN. DE
SLOTVERKLARING IS TER INZAGE BESCHIKBAAR TEN KANTORE VAN DE VEREFFENAAR
EN DE KAMER VAN KOOPHANDEL.
DE VEREFFENAAR
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Liquidatie
Liquidatiebesluit en Slotverantwoording:
Bij aandeelhoudersbesluit buiten vergadering van 22 september 2021 van Kop van Scharloo N.V.
(de “Vennootschap”) is besloten om de Vennootschap te ontbinden met ingang van 22 september
2021.
De vereffenaar heeft direct na haar aanstelling geconstateerd dat er geen baten of schulden meer
aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BW de vereffening van de Vennootschap is
beëindigd.
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Liquidatie
CTP Holdings B.V.
In liquidation
By written resolutions of the general meeting of shareholders of the Company taken on September
22, 2021, it was resolved to dissolve CTP Holdings B.V. (the “Company”) as of September 22,
2021.
The liquidator
Caribbean Telecom Partners, LLC
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Liquidatie
De vereffenaar van de naamloze vennootschap Winch Holdings N.V. (in liquidatie), statutair
gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de
Vennootschap op 24 september 2021, is ontbonden, dat hem niet is gebleken van enige baten of
schulden, en dat de Stichting is opgehouden te bestaan.
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Liquidatie
ADVERTENTIE
Montsera B.V. in liquidatie
In de op 23 september 2021 gehouden buitengewone vergadering van aandeelhouders is besloten
om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.
De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap i.l. zijn neergelegd
ten kantore van het handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage
gedurende een termijn van 30 dagen.
De Vereffenaar
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Onder curatele stelling
ONDER CURATELE STELLING
Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao heeft bij beschikking van 16 september 2021 Linda Mae
Douglas e/v Thijm, geboren te Curaçao op 7 november 1949 onder curatele gesteld met
benoeming van Henri Ramon Thijm, geboren op 11 juli 1951 tot curator
Soliana Bonapart & Aardenburg
Pietermaai 23
Curaçao
Tel.: 599 9 461-3833
Email: stewardm@sba-advocaten.com
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Onder curatele stelling
PARTISIPASHON
Pa medio di dekreto di dia 16 di sèptèmber 2021 Korte den Promé Instansia di Kòrsou a pone
MARLENE RAMPERSAD-RODRIGUEZ (ID 1940.01.14.01) bou di kuratela i a nombra MARILYN
ELEUTERIA RODRIGUEZ komo “curator”.
Pa mas informashon por tuma kontakto ku e “curator”:
Marilyn Rodriguez
Sel: 562 5083
e-mil: marilynrod20@hotmail.com
BEKENDMAKING
Bij beschikking d.d. 16 september 2021 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao MARLENE
RAMPERSAD-RODRIGUEZ (ID 1940.01.14.01) onder curatele gesteld en heeft zij MARILYN
ELEUTERIA RODRIGUEZ tot curator benoemd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de curator:
Marilyn Rodriguez
Cel: 562 5083
e-mail: marilynrod20@hotmail.com
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