WETGEVING CURAÇAO
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2012
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KOPJE / SAMENVATTING
LANDSVERORDENING van de 23ste december 2011 houdende
wijziging van de Zegelverordening 1908.
MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING,
van de 17de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke
beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976.
BESLUIT van 28 december 2011 tot afkondiging van het Besluit
van 22 november 2011 tot wijziging van het Consulair besluit in
verband met het uitoefenen van consulaire bevoegdheden op het
terrein van de burgerlijke stand en het notariaat.
Uit de Nota van Toelichting:
De grondslag voor het Consulair besluit is gelegen in de Wet van 25 juli
1871, houdende regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren
tot het opmaken van burgerlijke akten, en van de consulaire regtsmacht
(Consulaire wet). In de memorie van toelichting werd destijds omtrent de
wenselijkheid van deze wettelijke regeling het volgende opgemerkt:
“In verband met de uitoefening van de rechtsmacht heeft de Regering
gemeend tevens de bevoegdheid der consuls tot het opmaken van acten
van den burgerlijken stand en van notariële acten bij deze wetsvoordragt
te moeten vaststellen en regelen. Ook daaraan bestaat, vooral sedert het
in werking treden van ons Burgerlijk Wetboek, waarin art. 48 van den
Code Civil niet is opgenomen, behoefte in alle landen waar geen
geregelde instelling van den burgerlijken stand aanwezig is. De
evenbedoelde leemte in ons Burgerlijk Wetboek gaf reeds in 1845
aanleiding tot de indiening van een wetsontwerp, dat evenwel, ten
gevolge der aanmerkingen van de Staten-Generaal, werd ingetrokken.
Evenzoo is de wenschelijkheid om, in de landen waar zij regtmagt
uitoefenen, de consuls bevoegd te verklaren tot het opmaken van
notariële acten, in vele gevallen gebleken.”
BESLUIT van de 28 december 2011 tot afkondiging van het Besluit
van 2 december 2011, nr. 11.002427 houdende wijziging van het
Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse
Antillen (Stb. 2011, no. 607).
Uit de Nota van Toelichting:
Het Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen
voorziet in een regeling van toedeling van verzekerden en gerechtigden
van de Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen. Gebleken is nu dat
één bijzondere categorie gerechtigden en verzekerden Algemene
Ouderdomsverzekering (AOV) alsnog binnen de reikwijdte van dat besluit
moet worden gebracht. Het onderhavige wijzigingsbesluit voorziet in een
regeling ter zake. In eerste instantie is medio 2011 een onderlinge regeling
(de “Onderlinge regeling inzake toedeling bijzondere AOV-categorie
opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen”) opgesteld om
snel in een oplossing te kunnen voorzien. Dit neemt niet weg het belang om
de materiële inhoud van die onderlinge regeling alsnog op het niveau van
algemene maatregel van rijksbestuur te regelen, via wijziging van het
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Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen.
BESLUIT van 28 december 2011 tot afkondiging van het Besluit
van 2 december 2011, houdende wijziging van het Besluit Rode
Kruis 1988, onder meer ter codificatie van de auxiliare rol en van
twee taken van het Rode Kruis, opneming van een verwijzing naar
een protocol en aanpassing aan gewijzigde verantwoordelijkheden
(Stb. 2011, no. 588).
Uit de Nota van Toelichting:
Het Besluit Rode Kruis 1988 is een algemene maatregel van rijksbestuur
die de verhouding regelt tussen het Nederlandse Rode Kruis en het
Koninkrijk der Nederlanden. Het besluit bevat primair de taakopdracht
van het Rode Kruis binnen het Koninkrijk, namelijk het verlenen van
hulp aan gewonden, zieken en anderszins hulpbehoevenden, die
slachtoffer zijn van een gewapend conflict, ramp of andere bijzondere
gebeurtenis (artikel 3, eerste lid, van het Besluit Rode Kruis 1988).
Voorts bevat het Besluit Rode Kruis 1988 aanvullende bepalingen
omtrent de taken van het Rode Kruis, de wijze waarop de taken worden
uitgevoerd en de relatie tussen de overheid en het Rode Kruis.
LANDSBESLUIT van de 5de december 2011, no. 11/3804, houdende
vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Toelatingsbesluit.
Geconsolideerde tekst van het Toelatingsbesluit zoals deze luidt:
a. na wijzigingen tot stand gebracht door de Nederlandse Antillen bij:
1. het Landsbesluit van de 15de februari 1991 (P.B. 1991, no. 38)
2. het Landsbesluit van de 7de januari 1992 (P.B. 1992, no. 7)
3. het Landsbesluit van de 28ste oktober 1999 (P.B. 1999, no. 197)
4. het Landsbesluit van de 4de oktober 2006 (P.B. 2006, no. 89)
5. de Overgangsregeling decentralisatie Nederlandse Antillen
(P.B. 2009, no. 75) en
b. in overeenstemming gebracht met de vereisten opgenomen in de
artikelen 6,7,en 7B van de Algemene overgangsregeling wetgeving en
bestuur Land Curaçao.
Ministeriële regeling van de 1ste februari 2012 tot wijziging van de
Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982,
no. 203).
LANDSBESLUIT van de 7de november 2011, no. 11/2842,
houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de
Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende
geldtransporten.
Uit de Bijlage:
Geconsolideerde tekst van de Landsverordening aanmeldingsplicht van
grensoverschrijdende geldtransporten, zoals deze luidt:
a. in overeenstemming gebracht met de vereisten opgenomen in de
artikelen 6, 7, en 7B van de Algemene overgangsregeling wetgeving
en bestuur Land Curaçao en
b. na wijziging tot stand gebracht bij de Invoeringslandsverordening
Wetboek van Strafrecht (P.B. 2011, no. 49).
LANDSBESLUIT van de 29ste december 2011, no. 11/5734, houdende
vaststelling van de geconsolideerde tekst van Landsverordening
basisadministratie persoonsgegevens.
Uit de Bijlage:
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Geconsolideerde tekst van de Landsverordening basisadministratie
persoonsgegevens zoals deze luidt:
a. na de wijziging tot stand gebracht door het eilandgebied Curaçao
bij de Eilandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening
basisadministratie persoonsgegevens (A.B. 2001, no. 9)
b. na de wijziging tot stand gebracht door het Land Curaçao bij de
Invoeringslandsverordening Wetboek van Strafrecht (P.B. 2011, no.
49, artikel CLXXIX ) en
c. in overeenstemming gebracht met de vereisten opgenomen in de
artikelen 6, 7, 7B en 8 van de Algemene overgangsregeling
wetgeving en bestuur Land Curaçao.
LANDSBESLUIT van de 5de januari 2012, no. 12/0035, houdende
vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit
basisadministratie persoonsgegevens.
LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,
van de 7de februari 2012 ter uitvoering van artikel 14, derde lid, van
de Eilandsverordening verlening bijstand Curaçao 2008
(Landsbesluit verhoging algemene bijstand).
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,
van de 7de februari 2012 houdende wijziging van het Eilandsbesluit
toekenning toelage aan ouderdomspensioengerechtigden.
LANDSBESLUIT van de 7de februari 2012, no. 12/1396, houdende
de bekendmaking in het Publicatieblad van het reglement van orde
voor de raad van ministers.
Ministeriële regeling van de 29ste februari 2012 tot wijziging van de
Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982,
no. 203).
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING
van de 23ste maart 2012 tot wijziging van het Landsbesluit kwaliteit
drinkwater (P.B. 2006, no. 72).
MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING
ter uitvoering van artikel 3b, vijfde lid, van de Algemene
landsverordening Landsbelastingen (Ministeriële regeling identiteit
deelgerechtigden transparante vennootschappen).
LANDSBESLUIT van de 7de maart 2012 no. 12/1758, houdende
vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening
ter bevordering van grondsontwikkeling.
LANDSBESLUIT van de 7de maart 2012 no. 12/1759, houdende
vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening
ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw.
LANDSBESLUIT van de 7de maart 2012, no. 12/1760, houdende
vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening
belastingfaciliteiten industriële ondernemingen.
LANDSBESLUIT van de 7de maart 2012, no. 12/1761, houdende
vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening
renovatie hotels.
MINISTERIËLE REGELING van de 28ste maart 2012 tot wijziging
van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982
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(P.B. 1982, no. 203).
BESLUIT van de 22ste maart 2012 tot afkondiging van het Besluit
van 8 maart 2012 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met
het verband met het vervallen van de mogelijkheid tot bijschrijving
van kinderen.
LANDSVERORDENING van de 3de april 2012 tot wijziging van
Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen.
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING
van de 26ste maart 2012, ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van
het Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994.
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING
van de 25ste april 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking
aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203).
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,
van de 10de mei 2012 tot wijziging van het Landsbesluit eindexamens
v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.
MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 16de
april 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen
Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ).
MINISTERIËLE BESCHIKKING, met algemene werking, van de
18de april 2012, ter uitvoering van artikel 9 van de
Postlandsverordening 1998 (P.B. 1997, no. 319)(Beschikking
Brievenbussen).
MINISTERIËLE REGELING van de 23ste mei 2012 tot wijziging van
de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven
Curaçao 1995 (A.B. 1995, no. 44).
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING
van de 30ste mei 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking
aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203).
Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 19
januari 2012, nr. IENM/BSK-2011/173620, houdende vaststelling
tarieven havenstaatcontrole Caribisch Nederland.
LANDSBESLUIT van de 22ste mei 2012, no. 12/2777, houdende
vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, van de 16de april 1968 ter
uitvoering van artikel 53, lid 2, van de Wegenverkeersverordening
Curaçao (A.B. 1957, no. 12).
Ministeriële Regeling, met algemene werking, van de 27ste juni 2012
tot wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao
mei 1982 (P.B. 1982, no. 203).
Ministeriële Regeling, met algemene werking, van de 27ste juni 2012
tot wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli
2012.
Het is voorts wenselijk de importeurs van overgangstermijn te gunnen
voor het aanbieden of verkopen van reeds in voorraad zijnde of bestelde
geneesmiddelen.
Uit de Nota van toelichting:
De importeur is, gebaseerd op afspraken, gehouden een voorraad van 3
maanden te hanteren zodat de continuïteit van de farmaceutische zorg
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gegarandeerd wordt. Op grond hiervan kan het zijn dat een importeur ten
tijde van de ondertekening, bekendmakingen en inwerkingtreding van de
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012 nog voorraden in zijn
bezit heeft die de importeur onder het oude regime, heeft ingekocht.
Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van 27 april 2012, nr. 2012-0000239342, CWZ/S&B, houdende
wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen in
verband met het verstrekken van een voorlopig reisdocument.
Uit de Nota van toelichting:
Deze regeling voorziet in de introductie van een nieuw reisdocument, te
weten het voorlopig reisdocument. Het voorlopig document kan zijn het
model noodpaspoort of het model laissezpasser voorzien van een nieuwe
standaardclausule XIII, inhoudende dat het een voorlopig reisdocument
betreft.
Ministeriële Regeling, met algemene werking, van de 27ste juni 2012
tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen Curaçao
februari 1988 (no. 840/JAZ).
Het is wenselijk de Prijzenbeschikking levensmiddelen Curaçao februari
1988 (no. 840/JAZ), zoals gewijzigd, nader te wijzigen in verband met
het vaststellen van de hoogst toelaatbare groot- en kleinhandelsprijzen
van een aantal artikelen vanwege een evaluatie van de prijzen;
LANDSBESLUIT van de 28ste maart 2012, no. 12/2061, houdende
vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening
Ambulancezorg.
LANDSBESLUIT van de 22ste mei 2012, no. 12/2778, houdende
vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening
regelende het gebruik van parkeermeters en de heffing van
parkeergelden.
LANDSBESLUIT van de 22ste mei 2012, no. 12/2779, houdende
vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, van de 29ste juli 1987 ter uitvoering
van artikel 12 van de Parkeermeterverordening (A.B. 1975, no. 50).
LANDSBESLUIT de 22ste mei 2012, no. 12/2780, houdende
vaststelling van de geconsolideerde tekst van het landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, van de 14de maart 2007 ter
uitvoering van artikel 2 van de Parkeermeterverordening (A.B.
1975, no. 50).
BESLUIT van 13 juli 2012, houdende het geven van een aanwijzing
aan het bestuur van Curaçao tot aanpassing van de begroting 2012,
rekening houdend met de in artikel 15 van de Rijkswet financieel
toezicht Curaçao en Sint Maarten genoemde normen.
Uit de Nota van toelichting:
Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten heeft meerdere
malen bericht (zoals per brief de datum 21 oktober 2011 en 16 maart
2012, kenmerken Cft 201100796 en Cft 201200231) dat er een tekort op
de begroting van 2011 zal onstaan als er geen begrotingswijzigingen
worden doorgevoerd. Deze adviezen van het College financieel toezicht
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Curaçao en Sint Maarten zijn door de regering van Curaçao niet
vertaald in maatregelen om dit tekort af te wenden. Pas na afloop van
het jaar 2011 heeft het bestuur aangegeven, dat het jaar is afgesloten
met een tekort van circa 156 miljoen ANG.
Ministeriële regeling met algemene werking van de 25ste juli 2012 tot
wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei
1982 (P.B. 1982, no. 203).
Het wenselijk de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen
voor aardolieproducten te wijzigen in verband met veranderde prijzen op
de internationale brandstofmarkt.
LANDSBESLUIT van de 3de augustus 2012, no. 12/3836.
Er is overwogen dat de Staten van Curaçao ontbonden dient te worden.
LANDSVERORDENING van de 3de juli 2012 houdende tijdelijke
regels betreffende de Postspaarbank (Tijdelijke Postspaarbankverordening 2010).
Er is overwogen dat het in verband met de rechtsgeldigheid van de
Postspaarbank en de door deze met ingang van 10 oktober 2010 verrichte
bancaire handelingen wenselijk is voorafgaande aan de beoogde
verzelfstandiging van de Postspaarbank tijdelijk regels te stellen
betreffende de instelling en het functioneren van de Postspaarbank.
LANDSBESLUIT van de 18de juli 2012, no 12/3595, houdende een
algemene instructie voor de Gevolmachtigde Minister van Curaçao
in Nederland (Instructie Gevolmachtigde Minister 2012).
Het is wenslijk bij de Landsbesluit van de 30ste september 1993, no.
61(P.B. 1993, no. 99) vastgestelde algemene instructie voor de
Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen in Nederland te
vervangen door een zodanige die aansluit op de nieuwe staatkundige
status van Curaçao.
LANDSBESLUIT van de 23ste juli 2012, no. 12/3695, tot
openbaarmaking van het protocol voor de werkwijze bij het uitvoeren
van de inspectietaak van de Raad voor de Rechtshandhaving.
LANDSBESLUIT van de 13de juni 2012, no. 12/3129, houdende
vaststelling van de geldende tekst van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen.
LANDSBESLUIT van de 8ste augustus 2012, no. 12/3799, tot
openbaarmaking van de Beschikking van de 10de oktober 2010 van
de Staten van Curaçao, houdende vaststelling van de herziene
versie van het reglement van Orde voor de Staten van Curaçao.
In verband met de nieuwe staatkundige structuur van Curaçao op 10
oktober 2010 is het noodzakelijk een reglement van Orde voor de Staten
van Curaçao vast te stellen.
Uit de Nota van toelichting:
Het voorliggende ontwerp Reglement van Orde voor de Staten van Curaçao dient
ter uitvoering van artikel 62 van de Staatsregeling. Daarin is bepaald dat de Staten
hun reglement van orde vaststellen en openbaar maken door plaatsing in het
Publicatieblad.
Op voet van deze bepaling is de vaststelling van het reglement van orde een
exclusieve bevoegdheid van de Staten van Curaçao.
Om er zorg voor te dragen dat de Staten bij de aanvang van de status van het land
Curaçao beschikken over een reglement van orde wordt het thans geldende, op de
5de mei 2009 (nieuw) vastgestelde Reglement van Orde voor de Staten van de
Nederlandse Antillen in zijn geheel overgenomen voor Curaçao.
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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van
29 december 2011 tot vaststelling van de maximum groothandelsprijs
en maximum detail- of kleinhandelsprijs voor de goederen
behorende tot de maand van primaire levensmiddelen, de ‘’makutu
básiko” (Regeling Makutu Básiko Januari 2012).
Er is overwogen dat de internationale levensmiddelenmarkt gekenmerkt
wordt door structurele stijging van prijzen van levensmiddelen. Een deel
van onze bevolking, welke een minimum inkomen heeft, door de steeds
stijgende prijzen minder in staat is om in de primaire levensbehoeftes te
voorzien. Het is de wens en de plicht van de overheid erop toe te zien dat
voornoemde groep in de primaire levensbehoeftes kan voorzien. De
minister voornoemd daartoe in overleg met onder meer de
representatieve organisaties van de detail- en groothandel in
levensmiddelen, een mand met goederen behorende tot de primaire
levensmiddelen, de “makutu basiko”, heeft samengesteld, welke
goederen vermeld zijn in Tabel 1, eerste, tweede en derde kolom, bij deze
regeling. De goederen vermeld in Tabel 1, eerste, tweede en derde
kolom, bij deze regeling, worden aangeboden tegen zodanige prijzen, dat
het vragen daarvan naar oordeel van de minister voornoemd in strijd is
met of dreigt te gescheiden in strijd met het algemeen belang.
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van 29ste
augustus 2012 ter uitvoering van artikel 2 van de Prijzenverordening
strekkende tot vaststelling van de maximum groothandelsprijs en
maximum detail- of kleinhandelsprijs voor de goederen behorende
tot de mand van primaire levensmiddelen, de “makutu básiko”
(Regeling Makutu Básiko Augustus 2012)
Er is overwogen dat de internationale levensmiddelenmarkt gekenmerkt
wordt door structurele stijging van prijzen van levensmiddelen. Een deel
van onze bevolking, welke een minimum inkomen heeft, door de steeds
stijgende prijzen minder in staat is om in de primaire levensbehoeftes te
voorzien. Het is de wens en de plicht van de overheid erop toe te zien dat
voornoemde groep in de primaire levensbehoeftes kan voorzien. De
minister voornoemd daartoe in overleg met onder meer de
representatieve organisaties van de detail- en groothandel in
levensmiddelen, een mand met goederen behorende tot de primaire
levensmiddelen, de “makutu basiko”, heeft samengesteld, welke
goederen vermeld zijn in Tabel 1, eerste, tweede en derde kolom, bij deze
regeling. De goederen vermeld in Tabel 1, eerste, tweede en derde
kolom, bij deze regeling, worden aangeboden tegen zodanige prijzen, dat
het vragen daarvan naar oordeel van de minister voornoemd in strijd is
met of dreigt te gescheiden in strijd met het algemeen belang.
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Uit Nota van toelichting:
Het gevolg van de stijgende prijzen is dat de koopkracht van
consumenten met name de groep met een minimum inkomen afneemt,
waardoor zij moeilijk kunnen voorzien in hun basisbehoeften. Door de
afhankelijkheid van import wordt ook de buitenlandse inflatie mee
geïmporteerd.
BESLUIT van 10 augustus 2012 tot afkondiging van het Besluit van

31 juli 2012, houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling
waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint
Maarten.
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Uit nota van toelichting:
Vanaf 10 oktober 2010 is de Algemene Maatregel van Rijksbestuur
Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken
Curaçao en Sint Maarten van kracht. Het besluit wordt in beginsel twee jaar
na de inwerkingtreding bij Koninklijk Besluit ingetrokken.
Ministeriële regeling van de 29ste augustus 2012 tot wijziging van de
Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven
Curaçao 1995 (P.B. 1995, no. 44).
Er is overwogen dat het is wenselijk de hoogst toelaatbare consumententarieven van elektriciteit en water vast te stellen voor huishoudelijke,
zakelijke, industriële, importvervangende industriële , exportgerichte
industriële doeleinden en voor het hospitaal vast te stellen.
Ministeriële regeling van de 29ste augustus 2012 tot wijziging van de
Prijzenbeschikking aardolieproducten Curacao mei 1982 (P.B. 1982,
no. 203).
Er is overwogen dat het is wenselijk de hoogst toelaatbare groothandelsen kleinhandelsprijzen voor aardolieproducten te wijzigen in verband
met veranderde prijzen op de internationale brandstofmarkt.
LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 11de
september 2012, ter uitvoering van de artikelen 11, zesde lid, 13,
zevende lid, 15, vijfde lid, 17, 20, 23, eerste lid, onderdeel A, 24,
derde lid, 35, 38 eerste lid, 41, tweede lid, 49, tweede lid, 52, zesde
lid, 53, derde lid, 72, derde lid, 84, eerste lid, 90, 93, vijfde lid, 94,
104, 116, eerste en derde lid, 119 en 138 van het Kiesreglement
Curaçao (Kiesbesluit Curaçao).
Het is wenselijk uitvoering te geven aan het Kiesreglement Curaçao.
Uit Nota van toelichting:
Met ingang van 10 oktober 2010 is het Kiesreglement Curaçao in
werking getreden. Het Kiesreglement is een organieke landsverordening,
omdat de totstandkoming ervan voortvloeit uit artikel 48 van de
Staatsregeling van Curaçao. In dat artikel geeft de grondwetgever de
opdracht om alles wat verder het kiesrecht of de verkiezingen betreft bij
landsverordening te regelen.
Dit besluit betreft de regeling van die aspecten van de organisatie van de
verkiezing van de leden van de Staten, die door de wetgever in het
Kiesreglement aan de regering zijn opgedragen. Er zijn ook aspecten die
aan de minister zijn opgedragen. Bijvoorbeeld de vaststelling van de
kleuren waar politieke groeperingen uit kunnen kiezen voor hun
aanduiding, maar ook de aanwijzing van de stemlokalen.
Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van 19 juni 2012, nr. 2012-0000347348, CZW/S&B, houdende wijziging
van de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen in verband
met een wijziging in de wijze van uitgifte van identificatiekaarten
voor het aanvraagstation, het afschaffen van de bijschrijving en
enkele andere wijzigingen.
Uit de Nota van toelichting:
Deze wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen
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(PUCL) voorziet in de eerste plaats in een wijziging met betrekking tot
de identificatiekaarten waarmee op elektronische wijze toegang kan
worden gekregen tot het aanvraagstation. Per reisdocumentenstation
(RAAS) zullen ten minste 2 en ten hoogste 20 identificatiekaarten
beschikbaar worden gesteld. Met de toegang tot RAAS moet
terughoudendheid worden betracht, gelet op de gevoeligheid van de
gegevens die daarin zijn opgeslagen. Uitgevende instanties dienen
daarom zeer kritisch te zijn bij het verlenen van autorisaties. De
uitgevende instanties dienen als uitgangspunt te hanteren dat zo weinig
mogelijk personen toegang tot de persoonsgegevens in het RAAS
hebben.
BESLUIT van 12 juli 2012 tot afkondiging van het Besluit van 12
juni 2012, nr. 12.001317 tot aanwijzing van mr. J. ThunnissenTonneman als hoofd van de Scheepvaartinspectie.
MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 6de
september 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen
Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ).
Er is overwogen dat het is wenselijk de Prijzenbeschikking levensmiddelen
Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ), zoals gewijzigd, nader te wijzigen in
verband met het vaststellen van de hoogst toelaatbare groot- en
kleinhandelsprijzen van een aantal artikelen vanwege een stijging van de
inkoopprijzen in het buitenland, alsmede het invoeren van nieuwe
producten op de locale markt.
MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van
de 16de juli 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking geneesmiddelen
Curaçao augustus 1975.
Er is overwogen dat het
is wenselijk de Prijzenbeschikking
geneesmiddelen Curaçao augustus 1975, zoals gewijzigd, nader te
wijzigen in verband met het vaststellen van de hoogst toelaatbare grooten kleinhandelsprijzen van een aantal geneesmiddelen vanwege een
stijging van de inkoopprijzen in het buitenland.
MINISTERIËLE REGELNG, MET ALGEMENE WERKING, van de
16 de juli 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen
Curaçao februari 1988.
Er is overwogen dat het wenselijk is de prijzenbeschikking levensmiddelen
Curaçao februari 1988 zoals gewijzigd, nader te wijzigen in verband met
het vaststellen van de hoogst toelaatbare groot- en kleinhandelsprijzen van
een aantal artikelen vanwege een stijging van de inkoopprijzen in het
buitenland, als mede het invoeren van nieuwe producten op de locale
markt.
MINISTERIËLE REGELNG, MET ALGEMENE WERKING, van de
23ste juli 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen
Curaçao februari 1988.
Er is overwogen dat het wenselijk is de Prijzenbeschikking levensmiddelen
Curaçao februari 1988, zoals gewijzigd, nader te wijzigen in verband met
het vaststellen van de hoogst toelaatbare groot- en kleinhandelsprijzen van
een aantal artikelen vanwege een stijging onderscheidenlijke daling van de
inkoopprijzen in het buitenland, als mede het invoeren van nieuwe
verpakkingen op de locale markt.
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MINISTERIËLE REGELNG, MET ALGEMENE WERKING, van
de 14de september 2012 tot wijziging van de Regeling maximum van
de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012.
Er is overwogen van een evaluatie de wenselijkheid is gebleken
aanpassingen door te voeren in een aantal van de prijzen opgenomen in
de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012:
“Bijlage I bij (gewijzigde) Ministeriële Regeling maximumprijzen
geneesmiddelen juli 2012”;
Uit de Nota van toelichting:
Bij het bepalen van de maximumprijzen voor geneesmiddelen was het
uitgangspunt dat de fabrikanten de importeurs een korting van 15 %
zouden geven op de tot dan toe gehanteerde prijzen. In bepaalde gevallen
bleek een hogere korting mogelijk, maar de importeur heeft niet in alle
gevallen de 15% korting kunnen verkrijgen. In een dergelijk geval is een
analyse gemaakt van de situatie, waarbij is betrokken wanneer en hoe de
fabrikant zich ter zake heeft uitgelaten en of het geneesmiddel anderzijds
verkrijgbaar is en tegen welke prijs, etc. Als gevolg van deze analyse
wordt het noodzakelijk geacht om in deze ministeriële regeling voor de
meeste van deze geneesmiddelen de prijs van de fabrikant met de
werkelijke gegeven korting (de nieuwe affabriekprijs) als uitgangspunt
voor de berekening van de maximumprijzen aan te houden. Hetzelfde
uitgangspunt geldt in die gevallen waarin de fabrikant een hogere
korting, dan oorspronkelijk toegezegd, heeft gegeven.
MINISTERIËLE REGELNG, MET ALGEMENE WERKING,
van de 28ste september 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking
aardolieproducten Curaçao mei 1982.
Er is overwogen dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandelsen kleinhandelsprijzen voor aardolieproducten te wijzigen in verband
met veranderde prijzen op de internationale brandstofmarkt.
MINISTERIËLE REGELNG, MET ALGEMENE WERKING,
van de 28ste september 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking
basis-, brandstof- en consumententarieven Curaçao 1995.
Er is overwogen dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare consumententarieven
van elektriciteit en water vast te stellen voor huishoudelijke, zakelijke,
industriële, importvervangende industriële, exportgerichte industriële
doeleinden en voor het hospitaal vast te stellen;
LANDSVERORDENING van 18de oktober 2012 houdende regels
betreffende de integriteit van (kandidaat-) ministers (Landsverordening
integriteit (kandidaat-) ministers).
Er is overwogen dat het wenselijk is regels vast te stellen met betrekking
tot de integriteit van ministers.
LANDSVERORDENING van de 18de oktober 2012 houdende wijziging
van het Wetboek van Strafvordering (Bijzondere opsporingbevoegdheden
en andere spoedeisende veranderingen).
Er is overwogen dat het in verband met de toenemende complexiteit en
internationalisering van de criminaliteit, terrorisme en de daaruit
voortvloeiende toename van de bedreiging van de rechtsstaat wenselijk
is enkele bijzondere bevoegdheden tot opsporing op te nemen in het
Wetboek van Strafvordering en in verband daarmee enige andere
bepalingen te wijzigen.
REGELING van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 6 september 2012, nr. 212-0000494734, CZW/S&B,
houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringregeling Caribische landen in
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Uit de Nota van Toelichting
De Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen wordt aangepast met het oog
op de aanwijzing van de gemeente Bergen op Zoom als grensgemeente waar
Nederlanders die niet als ingezetene van een gemeente in de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens staan ingeschreven, een reisdocument
kunnen aanvragen.
LANDSBESLUITEN,
HOUDENDE
ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 24de oktober 2012, ter uitvoering van
artikel 43, tiende lid, van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen (Landsbesluit kasregistratiesystemen).
Er is overwogen dat het in het kader van een juiste nakoming van de
hoofdstuk VI van de Algemene landsverordening Landsbelastingen
gestelde administratieverplichting wneselijk is om nadere regels te
stelllen voor de groep administratieplichtigen, bedoeld in artikel 44,
zesde lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen.
Uit de Nota van Toelichting:
Artikel 43, tiende lid, van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen (hierna: ALL) bepaalt dat bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, ten aanzien van administratieplichtingen of
groepen van administratie en de daartoe behorende gegevensdragers,
nadere regels kunnnen worden gesteld. Deze bepaling is bij de
Landsverordening belastingvoorzieningen 20111 ingevoerd, aangezien
in de laatste jaren bij boekenonderzoeken is gebleken dat een bepaalde
groep administratieplichtigen de verplichting, bedoeld in artikel 43,
tweede lid, van de ALL niet op de correcte wijze nakomt.
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING
van de 25ste oktober 2012 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid,
van het Besluit kasregistratiesystemen. (Ministeriele regeling
kasregistratiesystemen).
Er is overwogen dat het wenselijk is om eisen waaraan een
kasregistratiesysteem moet voldoen vast te stellen.
Ministeriële regeling van de 31ste oktober 2012 tot wijziging van de
Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven
Curaçao 1995 (P.B. 1995, no. 44).
Er is overwogen dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare
consumententarieven van elektriciteit en water vast te stellen voor
huishoudelijke, zakelijke, industriële, importvervangende industriële,
exportgerichte industriële doeleinden en voor het hospitaal vast te
stellen.
Ministeriële regeling van de 31ste oktober 2012 tot wijziging van de
Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982,
no. 203).
Er is overwogen dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandelsen kleinhandelsprijzen voor aardolieproducten te wijzigen in verband
met veranderende prijzen op de internationale brandstofmarkt.
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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING
van de 2de november 2012, houdende vaststelling van het model van
de schriftelijke verklaring, bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, en
17, eerste lid, van de Landsverordening integriteit (kandidaat-)
ministers.
Er is overwogen dat ingevolge de artikelen 9, eerste lid, en 17, eerste lid,
van Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers het model van
de in voormelde artikelleden bedoelde schriftelijke verklaring dient te
worden vastgesteld.
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING,
van de 9de november 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking
geneesmiddelen Curaçao augustus 1975 (P.B. 1975, no. 152).
Er is overwogen dat het wenselijk is de Prijzenbeschikking
geneesmiddelen Curaçao augustus 1975 (P.B. 1975, no. 152), zoals
gewijzigd, nader 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
inkoopprijzen in het buitenland, als mede het invoeren van een nieuwe
product op de locale markt.
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING,
van de 9de november 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking
levensmiddelen Curaçao februari 1998 (no. 840/JAZ) en P.B. 2012,
no. 38.
Er is overwogen dat het wenselijk is de Prijzenbeschikking
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 2012, no.
38, zoals gewijzigd, nader te wijzigen in verband met het vaststellen van
de hoogst toelaatbare groot- en kleinhandelsprijzen van een aantal
artikelen en vanwege stijging onderscheidenlijk daling van de
inkoopprijzen in het buitenland, als mede het invoeren van nieuwe
producten en verpakkingen op de locale markt.
LANDSVERORDENING van de 21ste november tot wijzing van de
Eilandsverordening Passagiersfaciliteitengelden 1988 en de
Eilandsverordening landings- en parkeergelden.
Er is overwogen dat het wenselijk is de Eilandsverordening
Passagiersfaciliteitengelden 1988 en Eilandenverordening landing- en
parkeergelden te wijzigen, ten einde de delegatie mogelijk te maken van
de bevoegdheid tot het stellen van regels inzake de uitgangspunten en de
methode voor de bepaling van de passagiersfaciliteitengelden en het
landings- en parkeergelden en het vaststellen van de tarieven ervan en
tevens, in de nota van toelichting toegelichte wijzigingen tot stand te
brengen.
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING
van de 22ste november 2012 tot wijziging van de Regeling
maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012.
Er is overwogen dat het wenselijk is de enige aanpassingen door te
voeren in een aantal van de prijzen opgenomen in de bijlage bij de
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012 (“Bijlage: Lijst
maximumprijzen geneesmiddelen September 2012”) en tevens een
aantal geneesmiddelen met de bijhorende maximumprijzen toe te
voegen aan dan wel te verwijderen uit genoemde lijst.
Uit de Nota van Toelichting:
In de toelichting op de in september 2012 tot stand gekomen laatste
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wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli
2012 zijn een aantal redenen voor het wijzigen van de vastgestelde
maximumprijzen vermeld die bij deze regeling ook van toepassing
zijn, namelijk:
- Het niet verlenen van de 15% korting door e fabrikant van
het geneesmiddel.
- Het (nog) geen toegang hebben tot de prijzen in de
Nederlandse groothandel.
- Het toevoegen van nieuwe geneesmiddelen met de
maximumprijs.
- Correcties zoals o.a. de aanpassing van de maximumprijs
op basis van de af-fabriekprijs.
Ministeriële regeling van de 28ste november 2012 tot wijziging van de
Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven
Curaçao 1995.
Er is overwogen dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare
consumententarieven van elektriciteit en water vast te stellen voor
huishoudelijke, zakelijke, industriële, importvervangende industriële,
exportgerichte industriële doeleinden en voor het hospitaal vast te
stellen.
Ministeriële regeling van de 28ste november 2012 tot wijziging
Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982.
Er is overwogen dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandelsen kleinhandelsprijzen voor aardolieproducten te wijzigen in verband
met veranderde prijzen op de internationale brandstofmarkt.
LANDSBESLUIT, van de 29ste november 2012, no. 12/5486,
regelende de inwerkingtreding van de van artikel I, onderdeel C, en
artikel II, onderdelen C en D, van de Landsverordening van de 21ste
november 2012 tot wijziging van de Eilandsverordening
Passagiersfaciliteitengelden 1988 en de Eilandsverordening
landings- en parkeergelden.
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING,
van de 29ste november 2012 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid,
van de Eilandsverordening passagiersfaciliteitengelden 1988
(Ministeriële regeling vaststelling passagiersfaciliteitengelden).
Er is overwogen dat krachtens artikel 3, tweede lid, van de
Eilandsverordening passagiersfaciliteitengelden 1988 de minister
bevoegd is de bedragen van de te heffen passagiersfaciliteitengelden vast
te stellen. Dat het wenselijk is de bedragen van de bedragen van de
passagiersfaciliteitengelden aan te passen en opnieuw vast te stellen.
MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING,
van de 29ste november 2012 ter uitvoering van artikel 8, tweede lid,
van de Eilandsverordening landings- en parkeergelden (Ministeriële
regeling vastelling landings- en parkeergelden).
Er is overwogen dat krachtens artikel 8, tweede lid, van de
Eilandsverordening landings- en parkeergelden de minister bevoegd is
de tarieven van het landingsgeld en het parkeergeld vast te stellen. Dat
het wenselijk is de bedragen van de landings- en parkeergeld aan te
passen en opnieuw vast te stellen.
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Uit de Nota van Toelichting:
De voorliggende ministeriële regeling met algemene werking behelst de
vaststelling van de bedragen van het parkeergeld en het landingsgeld.
Ingevolge artikel IV, tweede lid, van de Landsverordening van de 21
november 2012 tot wijziging van de Eilandsverordening
Passagefaciliteitengelden 1988 en de Eilandsverordening landings- en
parkeergelden geschiedt dit eenmalig vooruitlopend op het nog vast te
stellen landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van
artikel 8, eerste lid, van de Landsverordening landings- en
parkeergelden.voor de achtergronden hiervan wordt kortheidshalve
verwezen naar de memorie van toelichting en de nota van wijziging van
eerstgenoemde landsverordening.
MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING,
van de 9de november 2012 ter uitvoering van artikel 25, eerste lid,
van lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943
(Ministeriële
regeling
indexering
belastingbedragen
inkomstenbelasting 2013).
Er is overwogen dat krachtens artikel 25, eerste lid, van de
Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de Minister van
Financiën bij het begin van het kalenderjaar de belastingbedragen van
de tabel, bedoeld in artikel 24, eerste lid, en 24a, door andere kan
vervangen. Dat het wenselijk is de tarieven voor de inkomstenbelasting
voor het jaar 2013, alsmede de basiskorting den de toeslagen daarop,
aan te passen aan de inflatie en vast te stellen als volgt.
Uit de Nota van Toelichting:
De Minister van Financiën kan op basis van artikel 25, eerste lid, van de
Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 aan het begin van het
kalenderjaar de belastingbedragen van de tabel, bedoeld in artikel 24,
eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943
respectievelijk de basiskorting en de toeslagen daarop, bedoeld in 24A,
van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, vervangen.
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MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING,
van de 27ste november 2012 ter uitvoering van artikel 39. tweede lid,
van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 (Ministeriële
regeling rentepercentage winstbelasting).
Er is overwogen dat conform artikel 39, tweede lid, van de
Landsverordening op de winstbelasting 1940 de Minister van Financiën
bevoegd is om een andere rentepercentage in de plaats te stellen van het
rentepercentage, bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de
Landsverordening op de winstbelasting 1940. Dat gezien de
ontwikkelingen met betrekking tot de rente op de lokale kapitaalmarkt,
het wenselijk is een nieuw rentepercentage vast te stellen.
Uit de Nota van Toelichting:
Het rentepercentage, zoals opgenomen in artikel 39, eerste lid, van de
Landsverordening op de winstbelasting 1940 staat sinds de invoering
van de voldoening op aangifte in de winstbelasting op 6% per jaar.
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MINISTERIELE REGELING, MET ALGEMENE WERKING,
van de 3 de oktober 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ).
Er is overwogen dat het wenselijk is de Prijzenbeschikking
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ), zoals gewijzigd,
nader te wijzigen in verband met het vaststellen van de hoogst
toelaatbare groot- en kleinhandelsprijzen van een aantal artikelen
vanwege een stijging van de inkoopprijzen in het buitenland, als mede
van nieuwe producten en verpakking op de locale markt.
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BESLUIT van de 9de november 2012 tot afkondiging van het Besluit
van 25 oktober 2012, houdende wijziging van het Besluit
naturalisatietoets in verband met enkele technische aanpassingen
naar aanleiding van de wijziging van de Wet inburgering en het
Besluit inburgering in verband met de versterking van de eigen
verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige.
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Uit de Nota van Toelichting:
Het onderhavige besluit strekt tot enkele technische wijzigingen van het
Besluit naturalisatietoets in verband met de wet van 13 september 2012
tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband
met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de
inburgeringsplichtige (Stb. 2012, 430) en het naar aanleiding hiervan
gewijzigde Besluit (Stb. 2012, 432). Met dit besluit worden de
verwijzingen naar het inburgeringsdiploma en de korte vrijstellingstoets
in de Wet inburgering en het Besluit inburgering aangepast en vervalt
het onderdeel gespreksvaardigheid van het inburgeringsexamen.
BESLUIT van de 9de november 2012 tot afkondiging van het Besluit
2 november 2012 op het beroep van de Raad van Ministers van
Curaçao tegen het Besluit van 13 juli 2012, houdende het geven van
een aanwijziging aan het bestuur van Curaçao tot aanpassing van de
begroting 2012, rekening houdend met de in artikel 15 van de
Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten genoemde
normen.
MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMNE WERKING, van
de 21ste november 2012 tot wijziging van de Prijzenbeschikking
geneesmiddelen Curaçao augustus 1975 (P.B. 1975, no. 152).
Er is overwogen dat het wenselijk is de Prijzenbeschikking
geneesmiddelen Curaçao augustus 1975 (P.B. 1975, no. 152), zoals
gewijzigd, nader te wijzigen in verband met het vaststellen van de hoogst
toelaatbare groot- en kleinhandelsprijzen van een aantal geneesmiddelen
vanwege een stijging van de inkoopprijzen in het buitenland.
LANDSBESLUIT van de 21ste november 2012, no. 12/5361, ter
uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening APNA
(P.B. 1997, no. 311).
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LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 10de
december 2012, strekkende tot uitvoering van artikel 57, eerste lid,
ten 2°, van de Zegelverordening 1908.
Uit de Nota van Toelichting:
Met ingang van 14 januari 2012 is de zegelverordening 1908 in dier
voege gewijzigd dat in artikel 57, eerste lid, onder a, de bevoegdheid tot
het vaststellen van de tarieven van de zegelbelasting voor zeebrieven aan
de regering is gedelegeerd. Tevens is een grondslag opgenomen voor het
heffen van belasting voor het ingeschreven houden van een zeeschip in
het zeebrievenregister.
MINISTERIËLE REGELING van de 21ste december 2012 tot
wijzigingen van de prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao
mei 1982 (P.B. 1982, no. 203).
MINISTERIËLE REGELING van de 21ste december 2012 tot
wijziging van de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en
consumententarieven Curaçao 1995 (P.B. 1995, no. 44).

