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PB NUMMER SECTIE KOPJE / SAMENVATTING 

P.B. 2010, no. 1 XVIII Het besluit van 11 oktober 2010 tot afkondiging van het 
besluit 24 juli 2010, houdende tijdelijke voorzieningen 
voor de samenwerking bij en de waarborging van de 
uitvoering van de plannen van aanpak door de landen 
Curaçao en Sint Maarten (Samenwerkingsregeling 
waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en 
Sint Maarten) (Stb. 344) 
 
Uit  de Nota van toelichting:  
Deze algemene maatregel van rijksbestuur is de uitwerking 
van de gemaakte afspraken tussen Nederland, het land 
Nederlandse Antillen en de eilandgebieden Curaçao en Sint 
Maarten over de samenwerking bij en de waarborging van 
de uitvoering van de landstaken die met ingang van de 
transitiedatum nog niet of onvoldoende door de toekomstige 
landen Curaçao en Sint Maarten kunnen worden uitgevoerd, 
teneinde te bewerkstelligen dat deze landstaken vanaf de 
datum van transitie op voldoende niveau worden uitgevoerd 
en dat de landen op termijn deze taken wel overeenkomstig 
de criteria kunnen uitvoeren. 

P.B. 2010, no. 2 V Het besluit van 10 november 2010 tot afkondiging van het 
besluit van 28 oktober 2010 tot wijziging van de 
Paspoortwet in verband met de mogelijkheid om de 
verstrekking van een reisdocument te weigeren in geval 
van ontrekking aan strafvervolging of tenuitvoerlegging 
van een straf in het buitenland en in verband met een 
wijziging in de differentiatiemogelijkheden van de 
gemeentelijke tarieven. 
Er is overwogen dat het wenselijk is de Paspoortwet te 
wijzigen in verband met de mogelijkheid om in bepaalde 
gevallen de verstrekking van een reisdocument te kunnen 
weigeren indien het gegronde vermoeden bestaat dat de 
betrokkene zich tracht te onttrekken aan strafvervolging of 
tenuitvoerlegging van een straf in het buitenland en in 
verband met een wijziging in de differentiatiemogelijkheden 
van de gemeentelijke tarieven. 

P.B. 2010, no. 3 V Het besluit van 7 december 2010 tot afkondiging van het 
besluit van 26 november 2010, houdende wijziging van 
het Besluit paspoortgelden in verband met de indexering 
van de tarieven per 1 januari 2011 (Stb. 798) 
 
Uit de Nota van toelichting:  
De onderhavige wijziging van het Besluit paspoortgelden 
betreft een aanpassing van de op basis van artikel 7 van de 
Paspoortwet vast te stellen kosten voor reisdocumenten. Het 
gaat daarbij om: 

- de in artikel 7, eerste lid, onder a, van die wet 
bedoelde kosten die een gemeente, de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, dan wel 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten aan het Rijk is 
verschuldigd voor de productie van reisdocumenten; 
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- de in artikel 7, eerste lid, onder b, van die wet 
genoemde rechten die een aanvrager aan het Rijk 
moet voldoen; en 

- de maximumtarieven die een gemeente of openbaar 
lichaam ingevolge artikel 7, derde lid, van die wet 
ten hoogste aan een aanvrager van een 
reisdocument in rekening mag brengen. 

In het nieuwe artikel 6, derde lid, is tevens gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om een hoger tarief te hanteren voor 
aanvragers die niet als ingezetene in de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven. Dit 
wordt verder toegelicht in de derde paragraaf van deze 
toelichting. 

P.B. 2010, no. 4 XI MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 23ste december 
2010 houdende toepassing van artikel 13, eerste lid, van 
de Landsverordening minimumlonen. 
Er is overwogen dat uit door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek voor Curaçao, vastgestelde prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie blijkt dat het cijfer voor de maand augustus 
2010, vergeleken met het cijfer voor de maand augustus 
2009, is gestegen. 

P.B. 2010, no. 5 V  LANDSBESLUIT van de 29ste november 2010, no. 
10/4848, houdende vaststelling van de geconsolideerde 
tekst van de Landsverordening toelating en uitzetting. 

P.B. 2010, no. 6 XVIII LANDSVERORDENING van de 28ste december 2011 tot 
vaststelling van de begroting van Curaçao voor het 
dienstjaar 2011. 
Er is overwogen dat onderhavige ontwerp-landsverordening 
er toe strekt, met inachtneming van artikel 85 van de 
Staatsregeling van Curaçao, de begroting van het land voor 
het dienstjaar 2011 bij Landsverordening vast te stellen 
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