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PB NUMMER SECTIE KOPJE / SAMENVATTING 
 

P.B. 2011, no. 1 IX LANDSBESLUIT van de 30ste december 2010, no. 10/4986, 
strekkende tot verlening van mandaat aan de Minister van 
Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning ter zake de 
uitoefening van bestuurs-bevoegd-heden betreffende de taken op 
het gebied van de dienstverlening betreffende de meteorologie, 
klimatologie en andere geofysische verschijnselen  
(Tijdelijk landsbesluit mandaat meteorologische dienstverlening).

P.B. 2011, no. 2 VII LANDSBESLUIT van de 22ste december 2010, no. 10/4920, 
strekkende tot verlening van mandaat aan de Minister van 
Gezondheid, Milieu en Natuur ter zake de uitoefening van 
bestuursbevoegdheden betreffende het toezicht op de 
volksgezondheid en gezondheidszorg (Tijdelijk landsbesluit 
mandaat toezicht volksgezondheid en gezondheidszorg). 
Er is overwogen dat ingevolge additioneel artikel I van de 
Staatsregeling voorzieningen getroffen dienen te worden betreffende 
de verdere gelding als regelingen van Curaçao van de op het tijdstip 
van de inwerkingtreding van de Staatsregeling in Curaçao geldende 
landsverordeningen. 

P.B. 2011, no. 3 VII BESCHIKKING van de Minister van Gezondheid, Milieu en 
Natuur, van de 14de januari 2011, tot verlening van 
ondermandaat ter zake de uitoefening van 
bestuursbevoegdheden betreffende het toezicht op de 
volksgezondheid en gezondheidszorg (Tijdelijke beschikking 
ondermandaat toezicht volksgezondheid en gezondheidszorg). 
Er is overwogen dat de bevoegdheid tot het toezicht op naleving van 
alle wetgeving op het gebied van de Volksgezondheid ingevolge het 
Tijdelijk landsbesluit mandaat toezicht volksgezondheid en 
gezondheidszorg is gemandateerd aan de Minister van Gezondheid, 
Milieu en Natuur. 

P.B. 2011, no. 4 XX Besluit van 12 januari 2011 tot afkondiging van het Besluit van 1 
november 2010, houdende bekendmaking van de tekst van het 
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. 
Tekst van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, zoals die 
laatstelijk is gewijzigd bij de rijkswet wijziging Statuut in verband met 
de opheffing van de Nederlandse Antillen. 

P.B. 2011, no. 5 IX Het besluit van 25 januari 2011 tot afkondiging van het besluit 
van 23 december 2010, houdende wijziging van het Zeebrieven-
besluit van Curaçao en Sint Maarten in verband met het recht 
van vestiging van ondernemingen in Curaçao en Sint Maarten. 
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Met deze wijziging van het Zeebrievenbesluit van Curaçao en Sint 
Maarten wordt beoogd de wettelijke voorwaarden, geldend in 
Curaçao en Sint Maarten, voor de registratie van zeeschepen in 
eigendom en in rompbevrachting en de afgifte van een zeebrief ten 
behoeve van een zeeschip met het recht de vlag van het Koninkrijk op 
dat schip te voeren, in overeenstemming te brengen met het arrest van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de registratie van 
zeeschepen en de voorwaarden voor inschrijving in de Nederlandse 
registers (uitspraak van 14 oktober 2004, Commissie van de 
Europese Gemeenschappen tegen Nederland, zaak C-299/02).  
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P.B. 2011, no. 6 XII MINISTERIËLE BESCHIKKING, MET ALGEMENE 

WERKING,  van de 12de januari 2011, tot wijziging van de 
Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976. 

P.B. 2011, no. 7 IX BESCHIKKING van de Minister van Verkeer, Vervoer en 
Ruimtelijke Planning, van de 7de februari 2011 tot verlening van 
ondermandaat ter zaken de uitoefening van bestuurs-
bevoegdheden betreffende de meteorologische dienstverlening 
(Tijdelijke beschikking ondermandaat meteorologische 
dienstverlening). 
Er is overwogen dat de bevoegdheid inzake de meteorologische 
dienstverlening bij het Tijdelijk landsbesluit mandaat 
meteorologische dienstverlening is gemandateerd aan de Minister 
van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. 

P.B. 2011, no. 8 IX ONDERLINGE REGELING zoals bedoeld in artikel 60c juncto 
38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk, regelende de 
samenwerking tussen Aruba en Curaçao op het gebied van 
telecommunicatie (Samenwerkingsregeling Telecommunicatie 
Aruba en Curaçao). 

P.B. 2011, no. 9 V Besluit van 3 februari 2011 tot afkondiging van het Besluit van 13 
december 2010 houdende wijziging van het besluit optie-
naturalisatiegelden 2002. 
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Deze algemene maatregel van rijksbestuur wijzigt het Besluit optie- 
en naturalisatiegelden 2002 (hierna: BON 2002). Het doel hiervan is 
de door de rijksoverheid en ontvangende instanties gemaakte kosten 
van de dienstverlening ten behoeve van de verzoeken tot naturalisatie 
en behandeling van een verklaring van optie beter dan voorheen door 
te berekenen aan de verzoeker. Dit is reeds aangekondigd in de 
begroting van het Ministerie van Justitie voor 2010. 

P.B. 2011, no. 10 V Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 15 december 2010, nr. 5678824/10, tot 
vaststelling van de Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011. 
 
Uit de Nota van Toelichting:  
In de ministeriële regeling wordt een aantal onderwerpen betreffende 
de naturalisatietoets in Curaçao nader geregeld. Het betreft de 
vaststelling van de naturalisatietoets, de aanwijzing van de instantie 
die bevoegd is tot het afnemen van de toets en het uitreiken van het 
Certificaat ten bewijze van het succesrijk afleggen van de 
naturalisatietoets. Voorts zijn een aantal gronden voor de 
gedeeltelijke vrijstelling van de naturalisatietoets op grond van eerder 
behaalde resultaten nader uitgewerkt. Ook de gedeeltelijke ontheffing 
van de naturalisatietoets wegens een bepaalde belemmering dan wel 
een voldoende geleverde inspanning is ten opzichte van de 
voorafgaande regeling uitgebreider opgenomen.  
Deze regeling ziet alleen op Curaçao en heeft alleen betrekking op de 
vreemdeling die op of na 1 januari 2011 een naturalisatieverzoek 
heeft ingediend. 

P.B. 2011, no. 11 XVIII LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAAT-
REGELEN, van de 25ste maart 2011, ter uitvoering van artikel 4, 
onderdeel d, van de Landsverordening Raad van Advies 
(Landsbesluit profielschets ondervoorzitter en leden Raad van 
Advies). 
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Uit de Nota van Toelichting:  
De nieuwe staatkundige structuur is op 10 oktober 2010 ingegaan en 
hiermee het ontstaan van het nieuwe land Curaçao. Artikel 64 van de 
Staatsregeling van Curaçao geeft de opdracht voor het instellen van 
een Raad van Advies. De Raad van Advies is één van de Hoge 
Colleges van Staat genoemd in de aanhef van hoofdstuk 5 van de 
Staatsregeling van Curaçao, die naast de Staten en de regering een 
belangrijke rol spelen in het goed laten functioneren van het 
democratische staatsbestel. Een Hoog College van Staat is een bij 
Staatsregeling geregeld instituut belast met een eigen taak, die 
onafhankelijk van de regering en de Staten moet worden uitgevoerd. 
De Raad van Advies adviseert de regering en de staten gewenst dan 
wel ongewenst over aangelegenheden van wetgeving en bestuur. Het 
is de hoogste en laatste adviesorgaan die de regering adviseert in het 
wetgevingstraject. 

P.B. 2011, no. 12 V LANDSBESLUIT van de 24ste maart 2011, no. 11/0577, ter 
uitvoering van artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening 
Volkstellingen. 

P.B. 2011, no. 13 V MINISTERIËLE REGELING van de 24ste maart 2011 ter 
uitvoering van artikel 2 van het Landsbesluit Algemene 
Volkstellingen. 

P.B. 2011, no. 14 XVI MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING 
van de 1ste april 2011 ter uitvoering van artikel 7 van de 
Sanctielandsverordening, houdende de implementatie van 
Resoluties 1970 (26 februari 2011) en 1973 (17 maart 2011) van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Ministeriële regeling de 
Grote Libisch-Arabische SocialistischeVolks-Jamahiriyah). 
Er is overwogen dat het wenselijk is in het belang van de 
internationale rechtsorde en de daarop betrekking hebbende 
internationale afspraken, zoals vervat in Resoluties 1970 van 26 
februari 2011 en 1973 van 17 maart 2011 van de Veiligheidsraad van 
de Verenigde Naties, en ter uitvoering van artikel 7 van de 
Sanctielandsverordening, onmiddellijke voorzieningen te treffen door 
regels inzake het financiële, goederen-, lucht-, en personenverkeer 
vast te stellen. 

P.B. 2011, no. 15 V Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 10 maart 2011, nr. 2011-2000068133, 
CZW/WBI, houdende wijziging van de Paspoortuitvoerings-
regeling Caribische landen in verband met de verstrekking van 
reisdocumenten aan niet-ingezetenen door de burgemeester van 
Oldambt. 

P.B. 2011, no. 16 XVIII LANDSBESLUIT van de 26ste april 2011, no. 11/0910, houdende 
de bekendmaking in het Publicatieblad van het reglement van 
orde voor de Raad van Advies. 
 
Uit de Nota van Toelichting:  
De Staatsregeling van Curaçao (de Staatsregeling) bevat een 
expliciete opdracht tot vaststelling van een reglement van orde voor 
de Raad van Advies (hierna de Raad, in artikel 67, luidende: Het 
reglement van orde voor de   Raad van Advies wordt door de Raad 
vastgesteld. Het wordt in het Publicatieblad bekend gemaakt. Door 
deze bepaling wordt de zelfstandige positie die de Raad, zijnde een 
Hoog College van Staat, inneemt ten opzichte van de regering 

JJUURRDDOOCC::  SSttiicchhttiinngg  JJuurriiddiisscchhee  DDooccuummeennttaattiiee    ((NN..AA    &&    AARRUUBBAA))  
3 



WETGEVING  LAND CURAÇAO  
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2011 
 

geaccentueerd en wordt tevens tot uitdrukking gebracht dat de Raad 
“heer en meester in eigen huis” is, voor wat betreft de uitvoering van 
zijn werkzaamheden. 
In dit reglement van orde voor de Raad van Advies worden de 
werkzaamheden van de Raad uitgewerkt. Dit reglement is geen 
wettelijke regeling in de zin van artikel 2 van de Staatsregeling; bevat 
geen wettelijke regeling in de zin van artikel 2 van de Staatsregeling; 
het bevat geen algemeen verbindende voorschriften. Het is een 
interne regeling zonder rechtskracht naar buiten. 
De Raad is in principe vrij voor wat betreft de in het reglement op te 
nemen voorschriften. Deze mogen echter niet in strijd zijn met enige 
bepaling van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de 
Staatsregeling of andere wettelijke regelingen. 

P.B. 2011, no. 17 X LANDSBESLUIT van de 19de april 2011, no. 11/0892, houdende 
vaststelling van de geconsolideerde tekst van de 
Landsverordening economische zones 2000. 

P.B. 2011, no. 18 XX BESLUIT van 19de mei 2011 tot afkondiging van het Besluit van 
9 mei 2011, nr. 11.001128 tot instelling van de 
voortgangscommissie Curaçao 
Uit de Nota van Toelichting:  
De bevolkingen van de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten 
hebben zich in referenda uitgesproken om te komen tot een nieuwe 
status binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Naar aanleiding 
daarvan is tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en de 
eilandgebieden Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba overeengekomen dat Curaçao en Sint Maarten als nieuwe 
landen binnen het Koninkrijk verder zullen gaan. 
Met Curaçao is overeengekomen dat voor de landstaken die niet of 
onvoldoende overeenkomstig de overeengekomen criteria kunnen 
worden uitgevoerd, plannen van aanpak voor de uitvoering van die 
landstaken worden gemaakt. Curaçao heeft plannen van aanpak voor 
de politie en de gevangenis voorbereid. Die plannen zijn bij de Slot-
Ronde Tafelconferentie van 9 september 2010 bekrachtigd. De 
voortgang van die plannen zal gedurende twee jaar worden gevolgd 
door een voortgangscommissie. 
Bij dit Koninklijk Besluit wordt de voortgangscommissie Curaçao 
ingesteld, die in het land Curaçao zetelt. Daarnaast worden bij dit 
besluit de drie leden van de voortgangscommissie benoemd. Deze 
leden voldoen aan de vereisten van deskundigheid en ervaring op het 
gebied van overheidsorganisaties. De benoeming is voor de periode 
gedurende welke de Samenwerkingsregeling waarborging plannen 
van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten van kracht is. 
Indien dat besluit wordt verlengd, wordt de benoeming van 
rechtswege verlengd voor de duur van die verlenging. 

P.B. 2011, no. 19 X LANDSBESLUIT van de 6de mei 2011, houdende vaststelling van 
de geconsolideerde tekst van de Statistieklandsverordening. 
 

P.B. 2011, no. 20 X LANDSBESLUIT van de 6de mei 2011, houdende vaststelling van 
de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit Nationale 
Rekeningen I. 
 

P.B. 2011, no. 21 X LANDSBESLUIT van de 6de mei 2011, houdende vaststelling van 
de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit sociaal-
economische statistieken. 
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P.B. 2011, no. 22 IX BESLUIT van de 31ste mei tot afkondiging van het besluit van 27 

april 2011, nr. 10.002661 houdende wijziging van het 
Vissersvaartuigenbesluit 2002 in verband met het opnemen van 
een grondslag voor uitvoering van Europese besluiten met 
betrekking tot de veiligheid van vissersvaartuigen, het opnemen 
van een grondslag voor voorschriften voor vissersvaartuigen met 
een lengte van minder dan 24 meter alsmede wijziging van het 
Schepenbesluit 2004 in verband met enige noodzakelijke 
aanpassingen (Stb. 209). 
 
Uit de Nota van Toelichting:  
De wijziging van het Vissersvaartuigenbesluit 2002 heeft ten eerste 
betrekking op de creatie van een grondslag om bij ministeriële 
regeling uitvoering te geven aan Europese richtlijnen en andere 
besluiten die zijn vastgesteld ter verbeteringen van de veiligheid op 
zee van vissersvaartuigen. 

P.B. 2011, no. 23 XV MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 
2de juni 2011 ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de 
Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende 
geldtransporten. 
 
Uit de Nota van Toelichting:  
In artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening aanmeldingsplicht 
van grensoverschrijdende geldtransporten (hierna: de 
Landsverordening) is, t.a.v. personen die Curaçao binnenkomen of 
uitgaan en geld ter waarde van NAF. 20.000,-- of meer met zich 
meevoeren, bepaald dat deze personen onverwijld aangifte dienen te 
doen bij een ambtenaar der invoerrechten en accijnzen. 

P.B. 2011, no. 24 XX Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 14 juni 2011, nr. CZW/WBI 2011-
2000223569, houdende wijziging van de Paspoortuitvoerings-
regeling Caribische landen in verband met in verband met het 
wijzigen van de bewaartermijn van vingerafdrukken in de 
reisdocumentenadministratie. 
 
Uit de Nota van Toelichting:  
In de reisdocumentenadministratie worden de persoonsgegevens 
opgenomen die bij de aanvraag van een reisdocument van een 
aanvrager worden verlangd. Naast personalia als naam en 
geboortedatum betreft dit ook de foto en de vingerafdrukken die van 
betrokkene worden opgenomen. Het bewaren van deze gegevens in 
een reisdocumentenadministratie heeft met name doel om bij de 
aanvraag van een nieuw reisdocument na te kunnen gaan of er al 
eerder een reisdocument aan betrokkene is verstrekt en of de daarbij 
destijds opgenomen gegevens overeenkomen met de nieuwe 
gegevens. Ook kan bij een vermoeden van fraude met een 
reisdocument worden geverifieerd of de daarin vermelde gegevens 
overeenkomen met de in de reisdocumentenadministratie opgenomen 
gegevens. 
 
Sinds juni 2009 worden vingerafdrukken opgenomen in de 
reisdocumenten en in de reisdocumentenadministratie. In het licht 
van de tot dusver beperkte voortgang van de technische ontwikkeling 
is geconcludeerd dat gebruik van de vingerafdrukken voor doeleinden 
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van verificatie en identiteitsvaststelling niet mogelijk is zonder een te 
hoog percentage gevallen waarin een «misser» wordt aangegeven bij 
een rechtmatige houder van het reisdocument. Om die reden is 
geoordeeld dat het beter is om voor nu te stoppen met de opslag van 
de vingerafdrukken in de decentrale reisdocumentenadministratie. 
Als uitvloeisel van deze beslissing wordt een wijziging van de 
Paspoortwet voorbereid, waardoor de wettelijke grondslag om 
vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie op te slaan, komt 
te vervallen vanaf het moment dat een reisdocument is uitgereikt of 
definitief niet mee wordt uitgereikt. 

P.B. 2011, no. 25 X MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING 
van de 21ste juni 2011, ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van 
het Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994. 

P.B. 2011, no. 26 X Ministeriële regeling van de 1ste juli 2011 tot wijziging van de 
Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 
1982, no. 203). 

P.B. 2011, no. 27 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAAT-
REGELEN, van de 6de mei 2010, houdende de wijziging van het 
Landsbesluit bewaar-plicht toonderstukken. 
 
Uit de Nota van Toelichting: 
Het Landsbesluit bewaarplicht toonderstukken regelt de bewaring 
van de toonderstukken van buitengaatse ondernemingen. 

P.B. 2011, no. 28 X Ministeriële regeling van de 10de augustus 2011 tot wijziging van 
de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 
(P.B. 1982, no. 203). 

P.B. 2011, no. 29 IX MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING 
van de 27ste juni 2011, tot wijziging van de Uitvoeringregeling 
LVTI 
Er is overwogen dat in het kader van de bevordering van de 
burgerluchtvaart, het wenselijk is om bussen, uitsluitend bestemd om 
te worden aangewend in het verkeer tussen vliegtuigen en luchthaven, 
aan te wijzen als goederen bestemd om te worden gebruikt ten 
behoeve van de luchtvaart. 

P.B. 2011, no. 30 X MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE 
WERKING van de 3de augustus 2011 tot wijziging van de 
Prijzenbeschikking geneesmiddelen Curaçao augustus 1975. 
Er is overwogen dat het wenselijk is de Prijzenbeschikking 
geneesmiddelen Curaçao augustus 1975, te wijzigen in verband met 
het vaststellen van de hoogst toelaatbare groot- en 
kleinhandelsprijzen van een aantal geneesmiddelen vanwege een 
stijging onderscheidenlijk daling van de inkooprijzen in het 
buitenland. 

P.B. 2011, no. 31 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAAT-
REGELEN, van de 8ste augustus 2011, ter uitvoering van de 
artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16°, en 22h, tweede lid, 
van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties 
(Landsbesluit aanwijzing diensten en toezichthouders 
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties). 
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Gelet op de ontwikkelingen in en buiten de Curaçaose financiële 
sector, te noemen valt bijvoorbeeld de oprichting van een 
effectenbeurs in Curaçao en het streven van de Curaçaose regering 

JJUURRDDOOCC::  SSttiicchhttiinngg  JJuurriiddiisscchhee  DDooccuummeennttaattiiee    ((NN..AA    &&    AARRUUBBAA))  
6 



WETGEVING  LAND CURAÇAO  
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2011 
 

om de navolging van de regering van de intussen opgeheven 
Nederlandse Antillen te blijven voldoen aan de aanbevelingen van de 
Financial Action Task Force (hierna: FATF), hebben 
ondergetekenden gemeend dat er nieuwe diensten onder de 
meldplicht van Landsverordening melding ongebruikelijke 
transacties (hierna: Lv MOT) moeten worden gebracht.  

P.B. 2011, no. 32 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAAT-
REGELEN, van de 8ste augustus 2011, ter uitvoering van de 
artikelen 1, eerste lid, onderdeel b, onder 16°, 6, onderdeel d, 
onder 12° en 11, tweede lid, van de Landsverordening 
identificatie bij Landsverordening identificatie bij 
dienstverlening). 
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Gelet op de ontwikkelingen in de buiten de Curaçaose financiële 
sector, te noemen valt bijvoorbeeld de oprichting van een 
effectenbeurs en het streven van de Curaçaose regering om in 
navolging van de regering van de intussen opgeheven Nederlandse 
Antillen te blijven voldoen aan de aanbevelingen van de Financial 
Action Task Force (hierna: FATF), heeft ondergetekende gemeend 
dat er nieuwe diensten onder de identificatieplicht van de 
Landsverordening identificatie bij dienstverlening (hierna: Lv LID) 
moeten worden gebracht. 

P.B. 2011, no. 33 X MINISTERIËLE REGELING van de 1ste september 2011 tot 
wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao 
mei 1982 (P.B. 1982, no. 203). 

P.B. 2011, no. 34 V MINISTERIËLE BESCHIKKING, met algemene werking, van 
de 5de september 2011 houdende wijziging van de 
Aanwijzingsbeschikking Gestichten 1999. 
Er is overwogen dat het in het kader van de uitvoering van de 
Landsverordening toelating en uitzetting noodzakelijk is een adequate 
bescherming van rechten van vreemdelingen te waarborgen en 
randvoorwaarden voor naleving van de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur (beheer en regiem) te creëren. 

P.B. 2011, no. 35 X MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE 
WERKING, van de 6de september 2011 tot wijziging van de 
Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven 
Curaçao 1995. 
Er is overwogen dat het wenselijk is de Beschikking van de 25ste 
oktober 1995 ter vaststelling van de hoogst toelaatbare 
consumententarieven van elektra en water (A.B. 1995, no. 44) te 
wijzigen in verband met de toekenning van het hospitaaltarief voor 
elektra en water aan de Dr. J. Taams Kliniek. 
 

P.B. 2011, no. 36 XV LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAAT-
REGELEN, van de 18de augustus 2011 ter uitvoering van artikel 
13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke trans-
acties. 
Er is overwogen dat het wenselijk is conform artikel 13 van de 
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties nadere regels 
te stellen omtrent de wijze waarop een melding wordt gedaan 
respectievelijk waarop gegevens en inlichtingen worden gevraagd. 
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Uit de Nota van Toelichting:  
Een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening melding 
ongebruikelijke transacties (hierna: de Landsverordening) verleent, is 
verplicht een daarbij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke 
transactie onverwijld te melden aan het Meldpunt (artikel 11, eerste 
lid, van de Landsverordening). 
Ingevolge artikel 13 van de Landsverordening kunnen bij 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, nadere regels worden 
gesteld omtrent de wijze waarop een melding moet worden gedaan, 
respectievelijk nadere gegevens en inlichtingen moeten worden 
verstrekt. Het betreft hier regels van procedurele aard. Dit 
Landsbesluit geeft hieraan uitvoering. 

P.B. 2011, no. 37 IX LANDSBESLUIT van de 6 juli 2011, no.11/0011, houdende 
vaststelling van de geconsolideerde tekst van de 
Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen. 

P.B. 2011, no. 38 XVIII Besluit van de 12de september 2011 tot afkondiging van het 
Besluit van de 23ste augustus 2011, houdende wijziging van het 
Rijksbesluit rechtspositie Gouverneur van Curaçao en 
Gouverneur van Sint Maarten in verband met het uniformeren 
van de rechtsposities van de Gouverneurs (Stb. 2011, no. 402). 
 
Uit de Nota van Toelichting:  
In het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, in de 
Staatsregelingen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en in het 
Reglement voor de Gouverneur van Aruba, het Reglement voor de 
Gouverneur van Curaçao en het Reglement voor de Gouverneur 
alsmede diens bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgesteld. 
Aangezien de staatsrechtelijke positie en de aard en zwaarte van de 
functie van de Gouverneurs gelijk zijn, is het wenselijk dat ook de 
rechtpositie van de Gouverneurs gelijk is. De rechtsposities van de 
Gouverneurs worden daarom geüniformeerd. 

P.B. 2011, no.  X MINISTERIËLE REGELING van de 28ste september 2011 tot 
wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao 
mei 1982 (P.B. 1982, no. 203). 

P.B. 2011, no. 40 V REGELING van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 14 juni 2011, nr. CZW/WBI 2011-
2000223569, houdende wijziging van de Paspoortuitvoerings-
regeling Caribische landen in verband met het wijzigen van de 
bewaartermijn van vingerafdrukken in de reisdocumenten-
administratie. 

P.B. 2011, no. 41 XV LANDSBESLUIT van 8ste september 2011 no. 11/2030, 
strekkende tot vastlegging van toezicht en handhaving voor zover 
uitgevoerd door het Bureau Telecommunicatie en Post als taken 
van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 
(Tijdelijk landsbesluit toezicht en handhaving). 

P.B. 2011, no. 42 X MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WER-
KING, van de 13de juli 2011 tot wijziging van de Prijzenbeschik-
king levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ). 
 

P.B. 2011, no. 43 X MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WER-
KING, van de 28ste juni 2011 tot wijziging van de Prijzenbeschik-
king levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ). 
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P.B. 2011, no. 44 X MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WER-

KING, van de 13de juli 2011 tot wijziging van de Prijzenbeschik-
king levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ). 
 

P.B. 2011, no. 45 IX MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE 
WERKING, van de 20ste september 2011 tot wijziging van de 
Vrijstellingsbeschikking. 
Er is overwogen dat het wenselijk is de Vrijstellingsbeschikking te 
wijzigen om regels met betrekking tot aanvullende examens ter 
verkrijging van een Curaçaose B1 en B3 brevet aan te passen. 

P.B. 2011, no. 46 X Ministeriële regeling van de 27ste oktober 2011 tot wijziging van 
de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 
(P.B. 1982, no. 203). 
Er is overwogen dat het wenselijk is, de hoogst toelaatbare 
groothandels- en kleinhandelsrijzen voor aardolieproducten te 
wijzigen in verband met veranderde prijzen op de internationale 
brandstofmarkt. 

P.B. 2011, no. 47 VI LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAAT-
REGELEN, van de 4de november 2011 tot wijziging van het 
Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao. 
Er is overwogen dat het wenselijk is het Eilandsbesluit Casinowezen 
Curaçao te wijzigen, teneinde het beleid betreffende de vrijstelling 
van de op basis van artikel 1 van het Eilandsbesluit Casinowezen 
Curaçao geldende wettelijk plicht voor hotels om over minimaal 150 
kamers te beschikken om in aanmerking te kunnen komen voor een 
vergunning tot exploitatie van een casino, wettelijk vast te leggen. 
 
Uit de Nota van toelichting:  
Zoals blijkt uit de memorie van toelichting behorende bij de 
Eilandsverordening Casinowezen Curaçao berust het 
overheidsbeleid inzake hazardspelen in de kern op het accepteren van 
het verschijnsel ten einde ongewenste effecten, zoals de groei van 
illegaal gokken en de toenemende gokverslaving, zoveel mogelijk te 
kunnen beheersen. Legalisering is derhalve een strategie geweest van 
het voormalige bestuurscollege van het eilandgebied Curaçao en 
geen uitdrukking van goedkeuring. De ratio om de exploitatie van 
hazardspelen aan een vergunningstelsel te onderwerpen, was 
hoofdzakelijk om het lokale gokken controleerbaar te houden. 

P.B. 2011, no. 48 XV LANDSVERORDENING van de 2de november 2011 houdende 
vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht. 
 

P.B. 2011, no. 49 XV LANDSVERORDENING van de 2 november 2011 houdende 
bepalingen in verband met de invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafrecht (Invoeringslandsverordening Wetboek van 
Strafrecht). 
Er is overwogen dat in verband met de inwerkingtreding van het 
nieuwe Wetboek van Strafrecht de huidige wetgeving op onderdelen 
dient te worden aangepast. 

P.B. 2011, no. 50 X MINISTERIËLE REGELING van de 30ste november 2011 tot 
wijziging van de Prijzen-beschikking aardolieproducten Curaçao 
mei 1982 (P.B. 1982, no. 203). 
Er is overwogen dat ingevolge artikel CC van de Invoeringslands-
verordening Wetboek van Strafrecht de nummering van de artikelen 
van het Wetboek van Strafrecht opnieuw moet worden vastgesteld en 
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de in dat wetboek en in de opeenvolgende gedeelten van de 
Invoeringslandsverordening Wetboek van Strafrecht voorkomende 
aanhalingen van die artikelen met de nieuwe nummering in 
overeenstemming moeten worden gebracht. 

P.B. 2011, no. 51 X MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING 
van de 30ste november 2011, ter uitvoering van artikel 6, eerste 
lid, van de Landsverordening In- en Uitvoer (Bijzondere heffing 
gesubsidieerde brandstof). 
Er is overwogen dat het wenselijk de hoogst toelaatbare groothandels 
en kleinhandelsprijzen voor aardolieproducten te wijzigen in verband 
met veranderde prijzen op de internationale brandstofmarkt. 

P.B. 2011, no. 52 X MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING 
van de 30ste november 2011, ter uitvoering van artikel 6, eerste 
lid, van de Landsverordening In- en Uitvoer (Bijzondere heffing 
gesubsidieerde brandstof). 
Er is overwogen dat brandstoffen steeds vaker worden ingevoerd 
terwijl de prijzen van deze ingevoerde brandstoffen sterk uiteenlopen. 
In bepaalde gevallen wijkt de prijs ook sterk af van de Internationale 
branstof prijzen en genoemde afwijkingen kunnen te maken heben 
met gesubsidieerde brandstoffen. 

P.B. 2011, no. 53 X LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAAT-
REGELEN, van de 10de november 2011 ter uitvoering van 
artikel 11, eerste lid, van de Regeling Gemeenschappelijk 
Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit 
herdenkingsmunt Nederlandse Antillen) 
Er is overwogen dat ter ere van de opheffing van het land de 
Nederlandse Antillen met ingang van 10 oktober 2010 zilveren 
herdenkingsmunten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel 
worden uitgegeven en dat ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, 
van de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint 
Maarten de beeltenis, het bedrag, het bedrag, het muntmateriaal, 
de afmetingen, het gewicht en de hoeveelheid van deze 
herdenkingsmunt, bij landsbesluit, bij landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, dient te worden vastgesteld. 
 
Uit de Nota van Toelichting:  
Met ingang van 10 oktober 2010 is de openbare rechtspersoon de 
Nederlandse Antillen als land opgehouden te bestaan. Sindsdien 
zijn Curaçao en Sint Maarten autonome landen binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden en zijn Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba als openbare lichamen onderdeel van het Nederlandse 
staatsbestel. Desalniettemin zal het Koninkrijk der Nederlanden 
alle entiteiten, in het bijzonder de Caribische eilanden, blijvend 
met elkaar verbinden. 
Om deze ingrijpende constitutionele verandering, maar ook de sterke 
banden binnen het Koninkrijk der Nederlanden te memoreren, wordt 
een zilveren munt uitgegeven ter ere van het afscheid van de 
Nederlandse Antillen.  
Het land de Nederlandse Antillen kwam tot stand met de Proclamatie 
van 29 december 1954 van de nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk, 
zoals deze is vervat in het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden, en van de akte van bevestiging van het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden. Om de periode van bijna 56 jaar dat de 
Nederlandse Antillen heeft bestaan te herdenken, is in het ontwerp 

JJUURRDDOOCC::  SSttiicchhttiinngg  JJuurriiddiisscchhee  DDooccuummeennttaattiiee    ((NN..AA    &&    AARRUUBBAA))  
10 



WETGEVING  LAND CURAÇAO  
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2011 
 

van de munt gekozen voor het oorspronkelijke wapen van de 
Nederlandse Antillen dat 6 sterren toont aan de ene zijde en voor de 
laatste vijf wegvliegende vogels van het autonomiemonument, ook 
wel genoemd het Statuutmonument, aan de andere zijde. 
 

P.B. 2011, no. 54 V LANDSVERORDENING van de 9de december 2011 
houdende regels m.b.t. de overgang van vermogens-
bestanddelen van de Postspaarbank naar de naamloze 
vennootschap PSB Bank NV (Landsverordening overgang 
vermogensbestanddelen Postspaarbank naar PSB Bank NV) 
 
Er is overwogen dat het wenselijk is in verband met de 
verzelfstandiging van de Postspaarbank, regels te stellen inzake de 
overgang van de vermogensbestanddelen van de Postspaarbank 
op de naamloze vennootschap PSB Bank NV. 

P.B. 2011, no. 55 IV MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WER-
KING, van de 7de december 2011, ter uitvoering van artikel 6C, 
vijfde lid, slotzin, van de Landsverordening op de Loonbelasting 
1976 (Ministeriële regeling fooien). 
Er is overwogen dat het wenselijk is om de bestaande sociale onrust 
in bepaalde, met name de toeristische, bedrijfstakken en 
bedrijfssectoren, ten aanzien van de belastbaarheid van fooien en 
dergelijke prestaties van derden weg te nemen en dat het bovendien 
wenselijk is om de bestaande onduidelijkheid ten aanzien van de wijze 
waarop fooien en dergelijke prestaties van derden in de heffing van 
loonbelasting moeten worden betrokken weg te nemen.. 
 
Uit de Nota van Toelichting:  
In artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening op de Loonbelasting 
1976 is bepaald, dat loon al hetgeen is dat onder welke naam of in 
welke vorm dan ook uit een bestaande of vroegere dienstbetrekking 
wordt verkregen. Als gevolg hiervan behoren fooien en dergelijke 
prestaties van derden (hierna: fooien) tot het loon van een 
werknemer.  
 

P.B. 2011, no. 56 I LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot 
wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
(Landsverordening gerechtelijke vaststelling van het 
vaderschap). 
Er is overwogen dat het wenselijk is dat van niet-erkende buiten 
huwelijk geboren kinderen het vaderschap gerechtelijk kan worden 
vastgesteld en in verband daarmede Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek te wijzigen 
 

P.B. 2011, no. 57 I LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot 
wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van 
gezamenlijk gezag over minderjarige kinderen 
(Landsverordening gezamenlijk gezag) 
Er is overwogen dat het wenselijk is, in verband met recente 
rechtspraak van de Hoge Raad der Nederlanden, Boek 1 van het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek te wijzigen ter zake van gezamenlijk 
gezag over minderjarige kinderen. 
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P.B. 2011, no. 58 I LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot 

wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Invoering 
centraal meldpunt kindermishandeling). 
Er is overwogen dat het wenselijk is, in verband met de instelling van 
een centraal meldpunt voor kindermishandeling, regels te stellen ten 
aanzien van het melden van kindermishandeling of een vermoeden 
daarvan. 
 

P.B. 2011, no. 59 I LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot 
aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en 
het Faillissementsbesluit 1931 aan een aantal aanvullingen van 
het nieuwe Burgerlijke Wetboek. 
Er is overwogen dat het wenselijk is het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering en het Faillissementsbesluit 1931 aan te passen aan 
de wijzigingen van he nieuwe Burgerlijk Wetboek ter zake van het 
huwelijksvermogensrecht, de trust, de verzekering en de lijfrente, het 
erfrecht en de schenking en de personenvennootschap, dat het 
wenselijk is in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de 
elektronische akte in het algemeen te regelen en dat het voorts 
wenselijk is in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mogelijk 
te maken dat de rechter bepaalt dat verbeurde dwangsommen geheel 
of gedeeltelijk toevallen aan het Land. 
 

P.B. 2011, no. 60 I LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot 
vaststelling van de titels 17 en 18 van Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek (Landsverordening verzekering en lijfrente). 
Er is overwogen dat het wenselijk is titel 17 (Verzekering) en titel 18 
(Lijfrente) van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek vast te 
stellen, dat het ontwerp aan de Staten van de Nederlandse Antillen is 
aangeboden op 13 augustus 2010 en onder verwijzing naar 
additioneel artikel IV bij de Staatsregeling van Curaçao, de 
behandeling is voortgezet. 

P.B. 2011, no. 61 I LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot 
vaststelling van titel 13 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 
(Landsverordening personenvennootschap). 
Er is overwogen dat het wenselijk is, ter vervanging van de achtste 
titel van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek en de tweede afdeling 
van de tweede titel van het Eerste Boek van het Wetboek van 
Koophandel, titel 13 (Vennootschap) van Boek 7 van het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek vast te stellen. 
 

P.B. 2011, no. 62 I LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot 
aanvulling van titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 
met bepalingen inzake koop van onroerende zaken alsmede 
vaststelling van titel 12 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 
(Landsverordening koop van onroerende zaken en aanneming 
van werk). 
Er is overwogen dat het wenselijk is in het Burgerlijk Wetboek titel 1 
van Boek 7 aan te vullen met bepalingen inzake koop van onroerende 
zaken alsmede ter vervanging van de zesde afdeling van de zevende 
titel A van Boek 7A een nieuwe titel Aanneming van werk als titel 12 
van Boek 7 vast te stellen en in verband daarmede het Burgerlijk 
Wetboek te wijzigen. 
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P.B. 2011, no. 63 I LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot 

aanvulling van titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 
met bepalingen tot bescherming van de consument, in het 
bijzonder betreffende op afstand gesloten overeenkomsten en 
garanties (Landsverordening consumentenkoop op afstand). 
Er is overwogen dat het wenselijk is titel 1 (Koop) van Boek 7 van het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek aan te vullen met bepalingen tot 
bescherming van de consument, in het bijzonder betreffende op 
afstand gesloten overeenkomsten en betreffende garanties. 
 

P.B. 2011, no. 64 I LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot 
wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
(Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht). 
 

P.B. 2011, no. 65 I LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot 
vaststelling van titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 
(Landsverordening huur). 
Er is overwogen dat het wenselijk is de zevende titel van Boek 7A van 
het Burgerlijk Wetboek te vervangen door een nieuwe titel Huur als 
titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmee 
het Burgerlijk Wetboek te wijzigen. 
 

P.B. 2011, no. 66 I LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot 
wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
(Landsverordening herziening Boek 2 BW). 
 

P.B. 2011, no. 67 I LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 houdende 
aanvulling van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek met 
bepalingen inzake trusts (Landsverordening trust). 
Er is overwogen dat het, ter versterking van de positie van Curaçao 
als financieel dienstencentrum, wenselijk is bepalingen op te nemen in 
het Burgerlijk Wetboek inzake trusts. 
 

P.B. 2011, no. 68 I LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot 
vaststelling van Boek 4 en titel 7.3 van het Burgerlijk Wetboek 
Landsverordening erfrecht en schenking). 
 

P.B. 2011, no. 69 I LANDSBESLUIT van de 23ste december 2011, no. 11/5292, 
regelende de inwerkingtreding van een achttal 
landsverordeningen tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek 
en van een landsverordening tot aanpassing in verband daarmee 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het 
Faillissementsbesluit 1931. 

P.B. 2011, no. 70 I LANDSBESLUIT van de 23ste december 2011, no. 11/5291, 
regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening 
erfrecht en schenking 
 

P.B. 2011, no. 71 X Ministeriële regeling van de 21ste december 2011 tot wijziging van 
de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 
(P.B. 1982, no. 203). 
Er is overwogen dat het wenselijk is de hoogst groothandels- en 
kleinhandelsprijzen voor aardolieproducten te wijzigen in verband 
met veranderde prijzen op de internationale brandstofmarkt. 
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P.B. 2011, no. 72 IV 
X 

LANDSVERORDENING van de 21ste december 2011 tot 
wijziging van de  Algemene landsverordening Landsbelastingen, 
de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943,  de 
Landsverordening op de winstbelasting 1940,  de 
Landsverordening omzetbelasting 1999, de Landsverordening op 
de Loonbelasting 1976, de Successiebelastingverordening 1908, de 
Landsverordening op de invordering van directe belastingen 
1943, de Landsverordening tot heffing van een bijzonder 
invoerrecht op benzine, de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering, en de Landsverordening Algemene 
Weduwen- en wezenverzekering (Landsverordening 
belastingvoorzieningen 2011).  
 
Er is overwogen dat één van de speerpunten van de Regering is een 
verlaging van de belastingdruk op inkomen van particulieren en winst 
van bedrijven, met ingang van 1 januari 2011, dat deze verlaging van 
belang is in het kader van de verbetering van de positie van het land 
Curaçao zowel in de regio, als ten opzichte van de overige landen van 
het Koninkrijk, dat een lagere directe belastingdruk het voor 
investeerders aantrekkelijker maakt om zich in Curaçao te vestigen en 
dat het wenselijk is de overheidsinkomsten die via belastingheffing 
worden gegenereerd, over een grotere groep te verdelen door meer 
personen hieraan te doen bijdragen. 
 

P.B. 2011, no. 73 IV MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMEN WERKING, 
van de 15de december 2011 ter uitvoering van artikel 6, vijfde lid, 
van de Algemene landsverordening Landsbelastingen. 
Er is overwogen dat het wenselijk is dat het model van het 
aangiftebiljet voor het voldoen van omzetbelasting te wijzigen en als 
volgt vast te stellen. 
 

P.B. 2011, no. 74 IV LANDSBESLUIT, van de 22ste december 2011 regelende de 
inwerkingtreding van de Landsverordening belasting-
voorzieningen 2011 
 

P.B. 2011, no. 75 IV MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE 
WERKING, van de 15de december 2011 ter uitvoering van 
artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de 
inkomstenbelasting 1943 (Ministeriële regeling indexering 
belastingbedragen inkomstenbelasting 2012). 
Er is overwogen dat het wenselijk is de tarieven voor de 
inkomstenbelasting voor het jaar 2012, alsmede de basiskorting en de 
toeslagen daarop, aan te passen aan de inflatie en vast te stellen als 
volgt. 
 

P.B. 2011, no. 76 XI MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE 
WERKING, van de 29e december 2011 houdende de toepassing 
van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening 
minimumlonen (P.B. 1972, no. 110). 
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