WETGEVING LAND CURAÇAO
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2014

PB NUMMER

SECTIE

P.B. 2014, nr. 1

V

P.B. 2014, nr. 2

V

P.B. 2014, nr. 3
(G.T)

X, XVIII

P.B. 2014, nr. 4
(G.T)

X, XVIII

P.B. 2014, nr. 5

IV

KOPJE / SAMENVATTING
BESLUIT van de 16de januari 2014 tot afkondiging van de
Rijkswet van 18 december 2013 tot wijziging van de
Paspoortwet in verband met een andere status van de
Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de
geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse
identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing
van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het
niet langer opslaan van vingerafdrukken in de
reisdocumentenadministratie
(Wijziging
van
de
Paspoortwet in verband met onder meer de status van de
Nederlandse identiteitskaart).
BESLUIT van de 20ste januari 2014 tot afkondiging van het
Besluit van 9 januari 2014, nr. 12.001124 tot vaststelling
van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele
onderdelen van de wijziging van de Paspoortwet in
verband met onder meer de status van de Nederlandse
identiteitskaart.
LANDSBESLUIT van de 10de januari 2014, no. 14/0032,
houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de
Eilandsverordening corporate governance.
LANDSBESLUIT van de 10de januari 2014, no. 14/0033,
houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het
Eilandsbesluit Code Corporate Governance Curaçao.
Uit de Bijlage:
Geconsolideerde tekst van het Eilandsbesluit Code Corporate
Governance Curaçao, zoals deze luidt in overeenstemming
gebracht met de aanwijzingen opgenomen in de Algemene
overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao.
De Code Corporate Governance Curaçao (“de Code”) is van
toepassing op alle vennootschappen met statutaire zetel op
Curaçao en waarvan de aandelen of certificaten deels of in
zijn geheel, rechtstreeks of door tussenkomst van een derde, in
handen zijn van Curaçao.
LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van
de 29ste januari 2014, ter uitvoering van artikel 28a van de
Zegelverordening 1908.
Uit de Nota van Toelichting:
Bij de invoering van de Landsverordening tot aanpassing van
de omzetbelasting, het formele belastingrecht en aanverwante
belastinglandsverordeningen is tevens de Zegelverordening
1908 gewijzigd. In dit verband is een nieuw artikel 28a
ingevoegd luidende: ‘Bij landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, kunnen de bedragen, bedoeld in deze
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landsverordening, alsmede alle ter uitvoering van deze
landsverordening gegeven wettelijke regelingen, worden
gewijzigd.’.
De reden voor deze invoeging is gelegen in het feit dat in de
Zegelverordening 1908 en de ter uitvoering gegeven wettelijke
regelingen, een groot aantal bedragen worden genoemd. Het
gaat daarbij om bedragen die worden aangeduid als belasting,
zegelpapier, buitengewoon gestempeld papier, plakzegels,
visum en quitantie, alsmede de genoemde boetes. De regering
is van mening, dat het wenselijk is om de genoemde bedragen
bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te kunnen
aanpassen.
In dit landsbesluit worden op basis van artikel 28a van de
Zegelverordening 1908 een aantal bedragen aangepast.
MINISTERIËLE REGELING van de 29ste januari 2014 tot
wijziging van de Prijzen-beschikking aardolieproducten
Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203).
MINISTERIËLE REGELING VAN de 29ste januari 2014
tot wijziging van de Prijzenbeschikking basis-, brandstofen consumententarieven Curaçao 1995 (P.B. 1995, no. 44).
LANDSBESLUIT van 13 december 2013 (13/3074):
Bekendmaking Reglement van de orde voor de Algemene
Rekenkamer Curaçao plus als bijlage het Besluit van 14
november 2013 vastelling. Reglement van de orde voor de
Algemene rekenkamer van Curaçao (zie ook A.B. 2010, no. 87
bijlage H).
MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de
30ste januari 2014 tot wijziging van de Prijzenbeschikking
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 540/JAZ) en P.B.
2010, no. 52.

P.B. 2014, nr. 6

X

P.B. 2014, nr. 7

X

P.B. 2014, nr. 8

XVIII

P.B. 2014, nr. 9

X

P.B. 2014, nr. 10

X

MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de
30ste januari 2014 tot wijziging van de Prijzenbeschikking
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B.
2012, no. 52.

P.B. 2014, nr. 11
(G.T)

IV

LANDSBESLUIT van de 27ste maart 2014, houdende
vaststelling van de geconsolideerde tekst van de
Landsverordening op het beroep in belastingzaken.
BESLUIT van 23 december 2013 houdende instelling
herrineringsmedaille “Medaille bezoek 2013 aan het
Caribisch deel van het Koninkrijk”.

P.B. 2014, nr. 12

Uit de Nota van Toelichting:
Ter gelegenheid van het officiele bezoek van 12 november
2013 van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare
Majesteit Koningin Máxima aan het Caribisch deel van het
Koninkrijk wordt een herrineringsmedaille ingesteld. Deze
herrineringsmedaille wordt bij koninklijk besluit toegekend
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aan personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan
het genoemde bezoek, welke bijdrage hun dagelijkse
werkzaamheden betekenisvol te boven gaat.
De toekenning zal geschieden op voordracht van de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
BESLUIT van 23 december 2013, houdende aanpassing
van algemene maatregelen van rijksbestuur in verband
met de Wet basisregistratie personen.

P.B. 2014, nr. 13

P.B. 2014, nr. 14

X

P.B. 2014, nr, 15

X

P.B. 2014, nr. 16

X

P.B. 2014, nr. 17

V

P.B. 2014, nr. 18

V

P.B. 2014, nr. 19

X

P.B. 2014, nr. 20

X

Uit de Nota van Toelichting:
Dit besluit strekt tot aanpassing van algemene maatregelen
van rijksbestuur aan de Wet basisregistratie personen (Wbrp).
Het betreft technische aanpassingen in verband met de nieuwe
opzet en terminologie van de Wbrp. Tevens worden enkele
taalkundige onvolkomenheden hersteld.
Besluit van 24 januari 2014 tot afkondiging van de Rijkswet van 4
december 2013 tot intrekking van de Machtigingswet instelling
visserijzone en wijziging van enkele andere wetten die verband
houden met de vaststelling van de zeegrenzen van het Koninkrijk.
Ministeriële regeling van de 26ste februari 2014 tot wijziging van
de Prijzenbeschikking basis-, brandstof-, en consumententarieven
Curaçao 1995 (A.B. 1995, no. 44).
Ministeriële regeling van de 26ste februari 2014 tot wijziging van
de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B.
1982, no. 203).
LANDSVERORDENING van de 21ste februari 2014 houdende
wijziging van de Landsverordening toelating en uitzetting en de
Eilandsverordening leges, preciorechten en retributies Curacao
1992.
BESLUIT van 4 maart 2014 tot afkondiging vanhet besluit van 1
maart 2014 houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in
verband met de aanpassing van de tarieven per 9 maart 2014.
Uit de Nota van Toelichting:
Op 9 maart 2014 treedt de wijziging van de Paspoortwet in verband
met onder meer de status van de Nederlandse identiteiskaart (Stb.
2014, 11). Daamee wordt maximale geldigheidsduur van nieuw
uitgegeven nationale paspoorten, zakenpaspoorten, faciliteitenpaspoorten
en Nederlandse identiteitskaarten voor personen van achttien jaar en
ouder verlengd van vijf tot tien jaar. Voor personen tot achttien jaar
blijft de geldigheid van deze documenten gehandhaafd tot vijf jaar. Dit
heeft gevolgen voor de in de artikelen 6, eerste tot en met derde lid,
onderscheidenlijk artikel 12, eerste lid, van het Besluit paspoortgelden
vermelde tarieven.
MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 24ste
ferbuari 2014 tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen
Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 2012, no. 52.
BESLUIT van 26 februari 2014 tot afkondiging van de Rijkswet van 22
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P.B. 2014, nr. 21

V, XVIII

P.B. 2014, nr. 22

XVIII

P.B. 2014, nr. 23

XVIII

P.B. 2014, nr. 24

XVIII

P.B. 2014, nr. 25

XVIII

P.B. 2014, nr. 26

XVIII

januari 2014 tot wijziging van artikel 53 van de Rijksoctrooiwet 1995 in
verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstellings.
LANDSBELUIT, houdende algemene maatregelen van 14de
februari 2014 houdende aanwijzing van vetrouwensfuncties
alsmede regels omtrent de wijze waarop veiligheidsonderzoeken
worden gehouden (Landsbesluit aanwijziging vetrouwensfuncties
en veiligheidsonderzoeken).
Er is overwogen dat het noodzakelijk is om vetrouwensfuncties
aan te wijzen en regels te stellen ten aanzien de aanmelding
van persoen voor benoeming in een vertrouwensfunctie, de
wijze waarop veiligheidsonderzoeken worden gehouden en de
gevolgen van veiligheidsonderzoeken; dat in verband daarmee
regels moeten worden gesteld ter uitvoering van de artikelen
15, 16, derde lid, en 36 van de Landsverordening Veiligheidsdienst
Curaçao.
Uit de Nota van Toelichting:
Met ingang van 10 oktober 2010 is de Landsverordening
Veiligheidsdienst Curaçao in werking getreden. Hiermee werd een
kader voor het functioneren van de voorheen bij landsbesluit
geregelde Dienst gecreëerd. In deze landsverordening wordt als één
van de taken van de Dienst genoemd: het verrichten van
veiligheidsonderzoeken ten aanzien van vertrouwensfuncties (zie
artikel 3). Vertrouwensfuncties worden in de landsverordening
omschreven als functies bij het Land of elders in Curaçao waarvan de
wijze van vervulling een gevaar of een risico kan vormen voor het
voortbestaan van de democratische rechtsorde, de integriteit van het
openbaar bestuur of de veiligheid en andere vitale belangen van
Curaçao.
LANDSVERORDENING van de 4de maart 2014 tot wijziging
van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van
Curaçao voor het dienstjaar 2011 (Suppletoire Begroting 2011).
LANDSVERORDENING van de 4de maart 2014 tot wijziging
van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van
Curaçao voor het dienstjaar 2011 (Tweede Suppletoire Begroting
2011).
LANDSVERORDENING van de 4de maart 2014 tot wijziging
van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van
Curaçao voor het dienstjaar 2011 (Derde Suppletoire Begroting
2011).
LANDSVERORDENING van de 4de maart 2014 tot wijziging
van de Landsverordening van de 18de januari 2012 tot vaststelling
van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2012 (Eerste
Suppletoire Begroting 2012).
LANDSVERORDENING van de 4de maart 2014 tot wijziging
van de Landsverordening van de 18de januari 2012 tot vaststelling
van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2012 (Tweede
Suppletoire Begroting 2012).
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P.B. 2014, nr. 27

XVIII

P.B. 2014, nr. 28

XVIII

P.B. 2014, nr. 29

V

P.B. 2014, nr. 30

XII

P.B. 2014, nr. 31

X

P.B. 2014, nr. 32

X

P.B. 2014, nr. 33

X

LANDSVERORDENING van de 4de maart 2014 tot wijziging van de
Landsverordening van de 14de februari 2014 tot vaststelling van de
Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2013 (P.B. 2013, no. 10)
(Tweede Suppletoire Begroting 2012).
LANDSVERORDENING van de 10de maart 2014 houdende
wijziging vande Landsverordening Sociale Economische Raad.
BESLUIT van 4 maart 2014 tot afkondiging van besluit van 1
maart 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding
van de wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer
de status van de Nederlandse identitietskaart.
LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,
van de 24ste januari 2014 ter uitvoering van artikel 8, derde en negende lid,
van de Landsverordening Ongevallenverzekering, artikel 8, derde lid en
achtste lid, van de Landsverordering Ziekteverzekering, artikelen 23 en 25
van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering, artikelen
26, eerste lid, en 28 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en
wezenverzekering, artikel 18, tweede en vijfde lid, van de
Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten en
artikel 6.1, derde lid, en artikel 10.6 van de Landsverordening
basisverzekering ziektekosten (Landsbesluit wettelijke reserves sociale
verzekeringen).
Er is overwogen dat het wenselijk is de percentages van de wettelijke
reserves, van zowel de Landsverordening Ongevallenverzekering als
de Landsverordening Ziekteverzekering, na herijking, aan te passen
alsmede percetages van wettelijke reserves van de Landsverordening
Algemene Ouderdomsverzekering, de Landsverordening Algemene
Weduwe- en wezenverzekering vast te stellen, en de percetages van de
wettelijke reserves van de Landsverordening algemene verzekering
bijzondere ziektekosten en van de Landsverordening basisiverzekering
ziektekosten vast te stellen.
MINISTERIËLE REGELING van de 26ste maart 2014 tot wijziging
van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B.
1982, no. 203).
MINISTERIËLE REGELING van de 26ste maart 2014 tot wijziging
van de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven
Curaçao 1995 (A.B. 1995, no. 44).
Er is overwogen dat het wenselijk is de hoogst consumententarieven
van elektriciteit en water vast te stellen voor huishoudelijke, zakelijke,
industriële, importvervangende industriële, exportgerichte industriële
doeleinden en voor het hospitaal vast te stellen.
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,
van de 10de april 2014 strekkende tot instelling van een economische zone te
Mahma (Landsbesluit E-Zone Mahuma 2012).
Uit de Nota van Toelichting:
Op verzoek van Curaçao Technology Exchange N.V. ( CTEX) heeft de
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overheid bij besluit van de Raad van Ministers (de Raad) d.d. 9
oktober 2013 besloten om terugwerkende kracht te verlenen aan het
op 3 juni 2013 ingestelde Landsbesluit instelling E-zone Mahuma
(hierna: het Landsbesluit).
Het besluit van de Raad houdt in beginsel in, het intrekken van het
Landsbesluit en vaststellen van een landsbesluit met terugwerkende
kracht per 1 juni 2013.
De onderliggende motieven van de overheid om aan voornoemd van
het Landsbesluit te terugwerkende kracht te verlenen zijn de volgende:
De economische groei van Curaçao is de laatste vier (4) rond nul
(0) geweest. De laatste twee jaar is er een daling van economische
activiteit. De exporten blijven achter bij de relatief hoge importen.
De particuliere investeringen nemen niet significant toe en de
werkloosheid is structureel hoog. De regering streeft naar
economisch herstel en inversteringen.

P.B. 2014, nr. 34

P.B. 2014, nr. 35

X

P.B. 2014, nr. 36

XVIII

P.B. 2014, no. 37

XVIII

Particuliere investeringen dragen bij tot de noodzakelijke
impuls van de economie. Dit nieuwe datacenter in de Ezone Mahuma, is de enige in de regio van dit kaliber.
Gezien de huidige economische situatie Curaçao zijn deze
activiteiten van groot belang voor de ontwikkeling en
stimulering van nieuwe exporterende en deviezen
genererende activiteiten.
LANDSBESLUIT van de 14de april 2014, houdende vaststelling
van de dag waarop de koningsdag wordt gevierd (Landsbesluit
Koningsdag).
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING
van 17 april 2014 tot wijziging van de Regeling maximumprijzen
geneesmiddelen juli 2012.
LANDSBESLUIT van de 31ste maart 2014, no. 14/0685, houdende
de plaatsing in het Publicatieblad van de Onderlinge regeling als
bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden, regelende de samenwerking tussen
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten op het gebied van
de onderlinge beschikbaarstelling van detentiecapaciteit.
LANDSBESLUIT van de 31ste maart 2014, no. 14/0686, houdende
de plaatsing in het Publicatieblad van de Onderlinge regeling als
bedoeld in artikle 38, eerste lid, van het Statuut voor Koninkrijk
der Nederlanden, regelende de samenwerking tussen Nederland,
Curaçao en Sint Maarten ten behoeve van het transport van
gedetineerden tussen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut
voor het Koninkrijk der Nederlanden regelende de samenwerking
tussen Nederland, Curaçao en Sint Maarten ten behoeve van het
transport van gedetineerden tussen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
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Uit de Nota van Toelichting:
De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba behoren gezamenlijk tot
een jurisdictie. De eilanden delen hun detentiecapaciteit, waabij het
een gegeven is dat is dat veruit het grootste aantal cellen zich op
Bonaire bevindt. Saba en Sint Eustatius beschikken vooralsnog niet
over een huis van bewaring, zodat voorlopige hechtenis op die
eilanden niet kan worden ondergaan. Dit maakt het onvermijdelijk dat
in voorkomende gevallen gedetineerden moeten worden vervoerd
tussen Saba en Sint Eustatius enerzijds en Bonaire anderzijds.
.
Tussen Saba en Sint Eustatius enerzijds en Bonaire anderzijds bestaan
geen directe vliegverbindingen, waardoor het logistiek niet mogelijk is
om deze vevrvoerbewegingen uit te voeren zonder tussenstop in een
ander land. Dat betekent dat het onvermijdelijk is dat een vervoerde
gedetineerde enige tijd op het grondgebied van een ander land zal
moeten verblijven.

P.B. 2014, nr. 38

X

P.B. 2014, nr. 39

X

P.B. 2014, nr. 40

X

P.B. 2014, nr. 41

IX

P.B. 2014, nr. 42

X

P.B. 2014, nr. 43

IV

P.B. 2014, nr. 44

X

P.B. 2014, nr. 45

X

Het verblijf van een gedetineerde in een ander land roept vragen op
over de verantwoordelijkheden ten aanzien van de veiligheid en het
welzijn van die gedtineerde en en van de beveiliging van de
maatschappij tijdens zijn verblijf in dat andere land. Deze vragen
worden in onderhavige regeling beantwoord. Ook worden regels
gegeven met betrekking tot de vergoeding van de kosten die het verblijf
van de gedetineerde in een ander land met zich meebrengen.
Ministeriële regeling van de 23ste april 2014 tot wijziging van de
Prijzenbeschikking basis-, brandstof-, en consumententarieven
Curaçao 1995 (P.B. 1995, no. 44).
Ministeriële regeling van de 23ste april 2014 tot wijziging van de
Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B.
1982, no. 203).
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING
van de 12de mei 2014 tot wijziging van de Regeling
maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012.
LANDSBESLUIT van de 10de april 2014, houdende
vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Tijdelijk
havenbeveiligingsbesluit.
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING
van de 12de mei 2014 ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van het
Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994.
LANDSVERORDENING van de 23ste mei 2014 houdende
wijziging van de Landsverorodening op de winstbelasting
1940.
MINISTERIËLE REGELING van de 28ste mei 2014 tot wijziging
van de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven
Curaçao 1995 (P.B. 1995, no. 44).
MINISTERIËLE REGELING van de 28ste mei 2014 tot wijziging
van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982
(P.B. 1982, no. 203).
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P.B. 2014, nr. 46

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,
van de 6de juni 2014, houdende tijdelijke uitvoering van het Maritiem
Arbeidsverdrag (Regeling zeearbied).
Er is overwogen dat het op 23 februari 2006 te Geneve tot
stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007,
93), en de bij dat verdrag behorende bindende protocollen en
aanhangsels op 20 augustus 2013 in werking zijn getreden.
Inleiding uit de Nota van Toelichting:
Op 20 augustus 2013 treedt het Martiem Arbeidsverdrag,
2006, internationaal in werking. Vanaf dat moment kunnen
zeeschepen in de havenstaatscontrole worden onderworpen
aan inspecties op de naleving van het verdrag. Het Maritiem
Arbeidsverdrag 2006 is de vierde poot van de internationale
regelingen voor de scheepvaart. Naast de regeling van de
veiligheid, de voorkoming van verontreiniging en de standaarden voor
training, certificering en wachtlopen richt het Maritiem Arbeidsverdrag
zich op de arbeidsomstandigheden aan boord van de schepen.
Door de wezenlijke verschillen tussen het werk op zee en werk aan land
ontberen zeevarenden bescherming en voorzieningen die werknemers aan
land al lange tijd genieten. De inspanningen van de Internationale
Arbeidsorgantie (ILO) in samenwerking met de Internationale Maritieme
Organisatie (IMO) hebben geleid tot aanvaarding van het Maritiem
Arbeidsverdag.
Een bijzonder aspect aan het Maritiem Arbeidsverdrag is neergelegd in
artikel V, zevende lid. Daarin verplicht een lidstaat zich de
havenstaatcontrole zodanig uit te voeren dat niet-lidstaten geen gunstiger
behandeling ontvangen dan lidstaten. Met andere woorden zullen lidstaten
alle bezoekende schepen aan hetzelfde regime dienen te onderwerpen.
Hieruit vloeit het belangrijkste handhavingsmechanisme van het Verdrag
voort. Voor de scheepvaart vertegenwoordigt elke vertraging, van een schip
een toename van de kosten en mogelijk verlies op de reis. Het is dan ook in
het belang van de scheepbeheerders dat een certificaat naleving, zeearbeid
kan worden getoond. Voorts zal de algehele staat van een schip de
havenstaatautoriteiten kunnen doen besluiten het schip nader te
onderzoeken of wordt voldaan aan de voorschriften van het Verdrag.
In onderhavig landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt een
tijdelijke regeling ingevoerd ter regeling van de verstrekking van de
certificaten zeearbeid. De regeling is tijdelijk gelet op het vergevorderde
stadium, waarin de voorbereiding van de ontwerplandsverordening zich
bevindt. Het Verdrag is per met ingang van 20 augustus 2013 in werking
getreden. Met ingang van 20 augustus 2014 wordt aan gevangen met de
havenstaatcontrole naar de naleving van het verdrag. Mede gelet op het
voorgaande verkiest de regering een tijdelijke regeling in procedure te
brengen en ondertussen de ontwerp-landsverordening af te ronden.
Bovendien is er sprake van de uitvoering van een verdrag waar weinig
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P.B. 2014, nr. 47

X

P.B. 2014, nr. 48

X

P.B. 2014, nr. 49

X

P.B. 2014, nr. 50

X

P.B. 2014, nr. 51

X

P.B. 2014, nr. 52

X

P.B. 2014, nr. 53

V

P.B. 2014, nr. 54

XVIII

ruimte is voor beleidsmatige afwegingen. Zodoende zal indien er sprake is
van een overlap met mogelijk bestaande regelingen, toepassing van
onderhavige regeling voor gaan. Nogmaals wordt onderstreept dat
onderhavige regeling tijdelijk van aard is, totdat de vervangende
landsverordening tot stand is gekomen.
MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 18de
maart 2014 tot wijzing van de Prijzenbeschikking levensmiddelen
Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 2012, no. 52.
MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 18de
maart 2014 tot wijzing van de Prijzenbeschikking levensmiddelen
Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 2012, no. 52.
MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de
1ste april van de Prijzenbeschikking levensmiddelen Curaçao
februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 2012, no. 52.
MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 1ste
april 2014 tot wijziging van de Prijzenbeschikking geneesmiddelen
Curaçao augustus 1975 (P.B. 1975. no. 152).
MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van de 1ste
april 2014 tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen
Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) en P.B. 2012, no. 52.
BESLUIT van 4 juni2014 tot afkondiging van het besluit
10 april 2014 houdende vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding van de Rijkswet van 22 januari 2014 tot
wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in
verband met de invoerinng van een beperkte veredelingsvrijstelling.
BESLUIT van 15 april 2014 tot afkondiging van het besluit
van 20 maart 2014, houdende vaststelling van het tijdstip
van inwerkingstreding van de rijkswet van 25 november
2013 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in
verband met de wijziging van Boek 1 van het Nederlandse
Burgerlijk Wetboek betreffende het ontstaan van het ontstaan van
het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de
moeder anders dan door adoptie (Stb. 481).
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN,
van de 16ste mei 2014 ter uitvoering van artikel 8 van de
Landsverordening Raad van Advies (Landsbesluit remuneratie
Ondervoorzitter en leden Raad van Advies).
Er is overwogen dat het wenselijk is de remuneratie vast te
stellen van de Ondervoorzitter en de overige leden van de
Raad van Advies.
Uit de Nota van Toelichting:
Artikel 8 van de Landsverordening Raad van Advies bepaalt
dat de renumeratie en de vergoeding voor reis- en
verblijfkosten van de Ondervoorzitter en de overige leden van
de Raad van Advies (“de Raad”) moeten worden geregeld bij
landsbesluit, houdende algemene maatregelen.
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De regering is van mening dat de renumeratie in
overeenstemming dient te zijn met de omvang van de te
verwachten tijdsinvestering van de Ondervoorzitter en de
overige leden van de Raad en deze moet voldoende passend
zijn gekwalificeerde kanditaten voor het lidmaatschap van de
Raad te interesseren. Anderzijds dient voorkomen te worden
dat aspirant-leden het ambt meer zullen gaan ambiëren om
remuniratie dan om de inhoud van de functie.

P.B. 2014, nr. 55
(G.T.)
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In het opdracht van hetbestuurscollege van het voormalige
eilandsgebied Curacao opgesteld rapport van Andersson
Elffers Felix Caribbean (AEF) d.d. 2 juni 2010, over de opzet
en inrichting van de Raad, zijn in hoofdstuk 6.2 voorstellen
gedaan over de hoogte van de renumeratie van de
Ondervoorzitter en de overige leden van de Raad. Op
bestuurlijk niveau is akkoord gegaan met deze voorstellen van
AEF. In het onderhavigelandsbesluit wordt het voorgestelde in
het rapport van AEF geregeld.
LANDSBESLUIT van de 3de juni 2014, no. 14/1188,
houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de
Sanctielandsverordening.
Noot 1:
Oorspronkelijk afgekondigd in P.B. 19970, no. 336
(Landsverordening van de 12de december 1997 houdende
regels om ter uitvoering van internationale besluiten,
aanbevelingen en afspraken, beperkingen vast te stellen voor
de betrekkingen met bepaalde staten of gebieden).

P.B. 2014, nr. 56
(G.T.)
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Noot 2:
De geconsolideerde tekst van de Sanctielandsverordening is
opgenomen in de bijlage.
LANDSBESLUIT van de 27ste mei 2014, no. 14/1149,
houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering.
Noot 1:
Oorspronkelijk afgekondigd in P.B. 1960, no. 83 (inclusief
Verbeterblad).

P.B. 2014, nr. 57
(G.T.)
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Noot 2:
De geconsolideerde tekst van de Landsverordening Algemene
Ouderdomsverzekering is opgenomen in de bijlage.
LANDSBESLUIT van de 27ste mei 2014, no. 14/1150,
houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering.
Noot 1:
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Oorspronkelijk afgekondigd in P.B. 1965, no. 194.
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X
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Noot 2:
De geconsolideerde tekst van de Landsverordening Algemeen
Weduwen- en wezenverzekering is opgenomen in de bijlage.
MINISTERIËLE REGELING van de 25ste juni 2014 tot wijziging
van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982
(P.B. 1982, no. 203).
MINISTERIËLE REGELING van de 25ste juni 2014 tot
wijziging van de prijzenbeschikking basis-, brandstof- en
consumententarieven Curaçao 1995 (A.B. 1995, no. 44).
LANDSBESLUIT van de 13de juni 2014, no. 14/1262, houdende
de plaatsing in het Publicatieblad van de Regeling van de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 april
2014, nr. 2014-0000217151, houdende wijziging van de
Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen in verband met de
verstrekking van reisdocumenten aan niet-ingezetenen door de
burgermeester van de gemeente Bergeijk.

