WETGEVING LAND CURAÇAO
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2015
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KOPJE / SAMENVATTING
LANDSBESLUIT van de 7de januari 2015, houdende
vaststelling van de geconsolideerde tekst van de
Landsverordening APNA.
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE
WERKING van de 7de januari 2015 ter uitvoering van
artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de
inkomstenbelasting 1943 (Vervanging toeslagen op de
basiskorting inkomstenbelasting 2015).
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE
WERKING van de 23ste december 2014 ter uitvoering van
artikelen 48, eerste en tweede lid, en 67 van het
landsbesluit radioelektrische inrichtingen. (Ministeriële
regeling vrijstelling telecommunicatiemachtiging).
Uit de Nota van Toelichting:
Het aanleggen, aanwezig hebben en gebruiken van radioelektrische zend- of ontvanginrichting is ingevolge de
Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen (P.B.
2007, no. 37 (G.T.)) in principe voorbehouden aan
concessiehouders en machtigingshouders.
Deze ministeriële regeling vervangt de Beschikking vrijstelling
telecommunicatie-machting (P.B. 1998, no. 259). Door
toesnellen ontwikkelingen in de telecommunicatiesector is het
aantal toepassingen dat in aanmerking komt voor het
machtigingvrije regime sterk toegenomen. Het gaat hierbij om
radiozend- en ontvangapparaten als onderdeel van een radioelektrische zend- en ontvanginrichting die in principe bedoeld
zijn voor de overbrugging van signalen over korte afstanden
en die een gering zendvermogen hebben. In deze ministeriële
regeling wordt een overzicht gegeven van alle categorieën
machtigingvrije toepassing.
Ministeriele regeling van de 28ste januari 2015 tot wijziging
van de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en
consumententarieven Curaçao 1995 (PB. 1995, no. 44).
Ministeriële regeling van de 28ste januari 2015 tot wijziging
van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei
1982 (P.B. 1982, no. 203).
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LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 22ste december 2014 ter
uitvoering van artikel 6, derde lid, van de
Landsverordening ter bevordering van de
werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden.
Uit de Nota van Toelichting:
Door de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
wordt aan jeugdigen die voldoen aan de voorwaarden die in
de landsverordening zijn vermeld een verklaring verstrekt.
Met deze verklaring is betrokkene aantrekkelijker voor een
werkgever aangezien deze verklaring ertoe leidt dat de
werkgever – mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan – is
vrijgesteld van de voor betrokkene verschuldigde sociale
lasten alsmede van de verplichting tot afdracht van de terzake
ingehouden loonbelasting.
LANDSBESLUIT van de 2de februari 2015 no. 15/0404
(Ministeriële Landsverordening toezicht
geldtransactiekantoren).
Ministeriële regeling van de 25ste februari 2015 tot
wijziging van de Prijzenbeschikking aardolie producten
Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203).
Ministeriële regeling van 25ste februari 2015 tot wijziging
van de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en
consumententarieven Curaçao 1995 (P.B. 1995, no. 44).
Ministeriële regeling van de 25ste maart 2015 tot wijziging
van de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en
consumententarieven Curaçao 1995 (P.B. 1995, no. 44).
Ministeriële regeling van 25ste maart 2015 tot w2ijziging
van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei
1982 (P.B. 1982, no. 203).
Besluit van 2 maart 2015 tot afkondiging van de Rijkswet
van 26 november 2014, houdende goedkeuring van het op 18
mei 2007 te Nairobi tot stand gekomen Internationaal
verdrag inzake het opruimen van wrakken (Trb. 2008, 115).
Besluit van 2 maart 2005 tot afkondiging
LANDSBESLUIT van de 30ste maart 2015, no. 15/1191
houdende de plaatsing in het Publicatieblad van de tekst
van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties van 19 maart 2015, nr. 20150000158902, houdende wijziging van de
Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen in verband
met de verstrekking van reisdocumenten aan nietingezetenen door de burgemeesters van de gemeenten Breda
en Venlo.
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LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de maart 17 2015 tot regeling van de
schadeloosstelling van en andere financiële voorzieningen voor het
lid van de Raad van State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge
artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden (Landsbesluit schadeloosstelling en vergoeding lid
Raad van State van het Koninkrijk).
Er is overwogen dat het wenselijk is dat de schadeloosstelling
van het ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden benoemde lid van de Raad van State
van het Koninkrijk proportioneel gelijke tred houdt met de
voorzieningen van de Nederlandse staatsraden;
- dat het dientengevolge wenselijk is de bedragen genoemd in
het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 8ste
januari 1987 tot regeling van de schadeloosstelling en andere
financiële voorzieningen voor het lid van de Raad van State van
het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 13, tweede lid, van
het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden aan te passen
en onder intrekking van dat landsbesluit, te komen met een
nieuw landsbesluit;
- dat artikel 2, vierde lid, van de Rijkswet van 12 december 1985
(Stb 669), houdende bepalingen omtrent de Regeling van de
schadeloosstelling van en andere financiële voorzieningen voor
het lid van de Raad van State van het Koninkrijk, benoemd
ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het
Koninkrijk in acht is genomen.
Ministeriële regeling van de 29ste april 2015 tot wijziging
van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei
1982 (P.B. 1982, no. 203).
Er overwogen dat het wenselijk is dat het wenselijk is de
hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor
aardolieproducten te wijzigen in verband met veranderde
prijzen op de internationale brandstofmarkt.
Ministeriële regeling van de 29ste april 2015 tot wijziging
van de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en
consumententarieven Curaçao 1995 (P.B. 1995, no. 44).
Er is overwogen dat het wenselijk is dat 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 MET ALGEMENE
WERKING, van de 23ste april 2015, uitvoering van de
artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische
statistieken 1994.
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MINISTERIËLE REGELING van de 27ste mei 2015 tot
wijziging van de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en
consumententarieven Curaçao 1995 (P.B. 1995, no. 44).
Er is overwogen dat het wenslijk is dat 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 27ste mei 2015 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 kleinhandelsprijzen voor aardolieproducten
te wijzigen in verband met veranderde prijzen op de
internationale brandstofmarkt.
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE
WERKING van de 24ste juni 2015, ter uitvoering van
artikel 2 van de Prijzenverordening 1961 (Regeling
maximumprijzen geneesmiddelen 2015).
Er is overwogen dat het wenselijk is ter beheersing van de
kostenstijging in de gezondheidszorg te prijzen van
geregistreerde verpakte geneesmiddelen, die door de
importeurs worden gehanteerd, aan een maximum te
verbinden en daarnaast een maximale opslag voor de
kleinhandel vast te stellen.
MINISTERIËLE REGELING van de 27ste mei 2015 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 kleinhandelsprijzen voor de
aardolieproducten te wijzigen in verband met veranderde
prijzen op de internationale brandstofmarkt.
Ministeriële regeling van de 24ste tot wijziging van de
Prijzenbeschikking basis- brandstof- en consumenten
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.
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P.B. 2015, no. 24
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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE
WERKING, van de 10 juni 2015 ter strekkende tot de
bekrachtiging verblijfstitel van mede-genaturaliseerden in
periode tussen 1 juni 1992 en 1 april 2003 (Ministeriële
regeling bekrachtiging verblijfstitel medegenaturaliseerden).
Uit de Nota van Toelichting:
Bij controles verricht door de Publieke Zaken zijn
bedenkingen ontstaan met betrekking tot de juistheid van de
toepassing van de rijkswet op het Nederlanderschap ten
aanzien van een bepaalde groep personen tijdens de periode
van 1 juni 1992 tot 1 april 2003 die als Nederlanders werden
aangemerkt. De betreffende personen in voornoemde periode
waren minderjarige kinderen van (een) ouder (s) die in
aanmerking is/zijn gekomen voor de Nederlandse nationaliteit
middels een koninklijk Besluit.

P.B. 2015, no. 25
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P.B. 2015, no. 26

IV

In het dossier van genoemde bepaalde groep werden geen
bewijsstukken aangetroffen van een geldige verblijfstitel van
niet-tijdelijke aard ten tijde van de mede-naturalisatie. Dit
fenomeen komt voor in het gehele Caribische gedeelte van het
Koninkrijk.
Landsbesluit van de 30ste juni 2015, no. 15/2223 ter
uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1º, sub b van
het Toelatingsbesluit.
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE
WERKING, van de 1 juli 2015 ter uitvoering van artikel 3,
tweede, derde en vierde lid van de Landsverordening van
de 30ste december 2014 regelende de inhouding van de
inkomstenbelasting op rente-inkomen en artikel 6, vijfde
lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen
(Ministeriële regeling rentebelasting).
Er is overwogen dat het wenselijk is uitvoering te geven aan
artikel 3, tweede, derde en vierde lid, van de Landsverordening
van de 30ste december 2014 regelende de inhouding van de
inkomstenbelasting op rente-inkomen;
- dat het wenselijk is het model van het aangiftebiljet voor het
voldoen van rentebelasting vast te stellen bedoeld in artikel 6,
vijfde lid, van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen.
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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE
WERING van de 10de juli 2015 ter uitvoering van artikel 7
van de Sanctielandsverordening, houdende de
implementatie van Resoluties 1737 (23 december 2006),
1747 (24 maart 2007), 1803 (3 maart 2008) en 1929 (9 juni
2010) van de Veiligheidsraad van de verenigde naties
(Sanctieregeling Islamitische Republiek Iran 2015).
Er is overwogen dat ter uitvoering van artikel 7 van de
Sanctielandsverordening bij Sanctieregeling Islamitische
Republiek Iran 2014 uitvoering is gegeven aan Resoluties
1737 van 23 december 2006, 177 van 24 maart 2007, 1803 van
3 maart 2008 eb 1929 van 9 juni 2010 van de Veiligheidsraad
van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties;
- dat het tot stand brengen van een landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, als bedoeld in artikel 12 van de
Sanctielandsverordening, ter vervanging van de
Sanctieregeling, eerdaags zal geschieden;
- dat het wenselijk is de sancties te houden.
Uit de Nota van Toelichting:
De sancties jegens de Islamitische Republiek Iran vastgesteld
door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als gevolg
van het door dat land gevoerde clandestiene nucleaire
programma, zijn uitgevoerd in de Sanctieregeling islamitische
republiek Iran 2014.
Aangezien de Veiligheidsraad, ondanks de vergevorderde
onderhandelingen daartoe, het sanctieregime jegens Iran nog
niet heeft beëindigd, is Curaçao gehouden het sanctieregime te
handhaven. Het proces voor het tot stand brengen van een
sanctiebesluit als bedoeld in artikel 2 van de
Sanctielandsverordening is geëntameerd, maar nog niet
afgerond. Momenteel is de regering in afwachting van het
advies van de Raad van Advies.
LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 10de juli 2015 ter uitvoering van
artikel 2 van de Sanctielandsverordening, houdende de
implementatie van resoluties van de Veiligheidsraad van
de Verenigde Naties inzake Libië (Sanctiebesluit Libië).
Er is overwogen dat het in het belang van de internationale
rechtsorde en de daarop betrekking hebbende internationale
afspraken noodzakelijk is, onmiddellijke voorzieningen te
treffen ter implementatie van de door de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties bij resoluties inzake Libië genomen maatregelen.
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LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 10de juli 2015 ter uitvoering van
artikel 2 van de Sanctielandsverordening, houdende de
implementatie van resoluties van de Veiligheidsraad van
de Verenigde natie inzake Al-Qaida c.s., de Taliban van
Afghanistan c.s., ISIL c.s., ANF c,s, en lokaal aan te wijzen
terroristen (Sanctiebesluit Al-Qaida c.s., de Taliban van
Afghanistan c.s., ISIL c.s., ANF c.s., en lokaal aan te wijzen
Personen en organisaties).
Er is overwogen dat het ter uitvoering van artikel 2 van de
Sanctielandsverordening noodzakelijk is, in het belang van de
internationale rechtsorde en de daarop betrekking hebbende
internationale afspraken, onmiddellijke voorzieningen te
treffen ter implementatie van door de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties bij resoluties inzake Al-Qaida c.s., de
Taliban van Afghanistan c.s., ISIL c.s., ANF c.s., en lokaal aan
te wijzen terroristen genomen maatregelen.
Uit de Nota van Toelichting:
Ter bestrijding van het internationale terrorisme heeft de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in de loop der jaren
bij regelmaat resoluties aangenomen bevattende verplichtingen
voor de lidstaten om bepaalde beperkende maatregelen te
realiseren.
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 10de juli 2015 ter uitvoering van
artikel 2 van de Sanctielandsverordening, houdende
implementatie van Resoluties 1695 (2006), 2087 (2013) en
2094 (2013) van de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties (Sanctiebesluit Democratische Volksrepubliek
Korea 2015).
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 1718 van
14 oktober 2006, 1874 van 12 juni 2009, 2087 van 22 januari
2013 en 2094 van 7 maart 2013 van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties, uit te voeren;
- dat het wenselijk is de voorzieningen getroffen bij de
sanctieregeling Democratische volksrepubliek Korea 2014 te
handhaven.
Uit de Nota van Toelichting:
Ter bestrijding van het gebruik en de productie van nucleaire
wapens en het onderzoek ernaar door de democratische
Volksrepubliek Noord-Korea (hierna: Noord-Korea), anders
dan in het Non-proliferatie verdrag inzake nucleaire wapens
geregeld, heeft de Veiligheidsraad van de verenigde Naties
enkele resoluties aangenomen.
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LANDSVERORDENING van de 22ste juli 2015 houdende
vaststelling van regels ter bevordering van de openbare
orde, rust en veiligheid, en ter bescherming van de
gemeenschap (Landsverordening openbare orde).
Er is overwogen dat ingevolge artikel 1, tweed lid, van de
Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land
Curaçao de Eilandsverordening bevordering openbare orde en
bescherming gemeenschap is vervallen en het wenselijk is te
voorzien in een vervangende regeling ter bescherming van de
openbare orde, rust en veiligheid, en ter bescherming van de
gemeenschap.
Ministeriële regeling van de 29ste juli 2015 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 kleinhandelsprijzen voor aardolieproducten
te wijzigen in verband met veranderde prijzen op de
internationale brandstofmarkt.
Ministeriële regeling van de 29ste juli 2015 tot wijziging van
de Prijzenbeschikking 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.
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 28ste juli 2015 ter uitvoering van
artikel 3.2, tweede lid van de Landsverordening
basisverzekering ziektekosten (Landsbesluit aanvullende
voorzieningen).
Er is overwogen dat door de inwerkingtreding van het
landsbesluit genoemd in artikel 12.9, tweede lid en
dientengevolge artikel 12.8 van de landsverordening
basisverzekering ziektekosten, de overheidsdienaren, het
bijzonder onderwijspersoneel en gezinsleden van genoemde
kring der verzekerden, verzekerd zijn ingevolge de
Landsverordening basisverzekering ziektekosten.
Uit de Nota van Toelichting:
Met het toetreden van de overheidsdienaren, het bijzonder
onderwijspersoneel, de gelijkgestelde, de
overheidsgepensioneerden en de (gewezen) politieke
gezagsdragers tot de basisverzekering ziektekosten, wordt het
principe van de uniforme toegang tot, het behoud en zo
mogelijk verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg
voortgezet, zoals dit werd beoogd met de invoering van een
nieuw wettelijke basisverzekering voor ziektekosten.
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LANDSBESLUIT van 28 juli 2015 no. 15/2450
Er is overwogen dat ingevolge artikel 10, eerste lid, van de
Landsverordening Georganiseerd Overleg in
Ambtenarenzaken, binnen het Centraal Georganiseerd Overleg
in Ambtenarenzaken, bestaande uit de Minister van Bestuur,
Planning en Dienstverlening en de Centrale Commissie, onder
leiding van de voorzitter, overleg moet gevoerd inzake alle
aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand
van ambtenaren, met inbegrip van de algemene regels volgens
welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd;
- dat partijen overeenstemming hebben bereikt inzake de
toetreding van de overheidsdienaren en het bijzonder
onderwijspersoneel, bedoeld in de Regeling vergoeding
behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren, tot de
basisverzekering ziektekosten.
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE
WERKING, van de 16de juli 2015 betreffende de
verblijfstitel van de tot Nederlander genaturaliseerde
ingezetenen (Ministeriële regeling betreffende de
verblijfstitel van de tot Nederlander genaturaliseerde
ingezetenen).
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 11de mei 2015 houdende
wijziging van het Landsbesluit vergelijkend onderzoek
celmateriaal.
Er is overwogen dat het, in verband met het creëren van een
wettelijke grondslag voor de toegang tot de door het
Nederlands Forensisch Instituut beheerde DNA-databanken
van de landen in het Koninkrijk waardoor de geautomatiseerde
onderlinge vergelijking van DNA-profielen tussen de
databanken van de landen mogelijk wordt gemaakt, wenselijk
is het Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal te
wijzigen.
Uit de Nota van Toelichting:
Het Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal
voortvloeiende uit artikel 79, 79b en 79d Wetboek van
Strafvordering, strekt ter nadere regeling van het vergelijkend
onderzoek naar de kenmerken van celmateriaal.
In voormeld landsbesluit worden achtereenvolgens geregeld
de wijze van verzameling, bewaring en registratie van
celmateriaal, het vergelijkend onderzoek naar de kenmerken
van het celmateriaal in een laboratorium, de vernietiging van
het celmateriaal, de zgn. “DNA-databank” en tot slot het
inzagerecht van personen in de registratie die door de
verschillende bij het onderzoek betrokken instanties worden
gehouden.
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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE
WERKING, van de 4de mei 2015 ter uitvoering van artikel
8, derde lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010.
( Beschikking publicatie vaststelling en wijziging begroting
en jaarrekening).
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE
WERKING, van de 27ste augustus 2015 tot wijziging van de
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 2015.
Er is overwogen dat het wenselijk is de bijlage bij de regeling
maximumprijzen geneesmiddelen 2015 te wijzigen, in het
bijzonder ten einde een aantal geneesmiddelen met de
bijbehorende maximumprijzen toe te voegen.
Uit de Nota van Toelichting:
Het Ministerie van Economische Ontwikkeling heeft aantal
verzoeken van importeurs van geneesmiddelen ontvangen
voor het berekenen van de maximale prijs van een aantal
nieuwe geregistreerde geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen
zijn met de bijbehorende maximumprijzen aan de huidige
bijlage toegevoegd. Daarnaast is er in de bijlage bij één
geneesmiddelen een aanpassing in de prijs doorgevoerd en zijn
er bij twee andere gelijknamige geneesmiddelen de vermelde
prijzen gecorrigeerd. In de onderstaande tabel is een overzicht
opgenomen van alle wijzigingen die in de lijst zijn verwerkt
met de daarbij behorende korte toelichting.
Ministeriële regeling van de 26ste augustus 2015 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 27ste augustus 2015 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 kleinhandelsprijzen voor aardolieproducten
te wijzigen in verband met veranderde prijzen op de
internationale brandstofmarkt.
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LANDSBESLUIT van de 18de augustus 2015, houdende
inwerkingtreding van artikel I, onderdelen D, ten 8ste, F en
H en artikel XVI, van de Landsverordening tot aanpassing
van de omzetbelasting, het formele belastingrecht en
aanverwante belastingverordeningen.
Er is overwogen dat het wenselijk is artikel I, onderdelen D,
ten 8ste, F en H en artikel XVI, van de Landsverordening tot
aanpassing van de omzetbelasting, het formele belastingrecht
en aanverwante belastingverordeningen.
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 17de augustus 2015 ter
uitvoering van artikel 8 van de landsverordening raad van
Advies (Landsbesluit reis- en verblijfkosten Raad van
Advies).
Er is overwogen dat het wenselijk is regels vast te stellen met
betrekking tot de vergoeding voor reis- en verblijfkosten 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.
Het onderhavige landsbesluit regelt de vergoeding van de
gemaakte reis- en verblijfkosten door de Ondervoorzitter en
overige leden van de Raad. Hierbij dient de onafhankelijk
positie van de Raad gewaarborgd te blijven.
De geldende regelingen voor de vergoeding van reis- en
verblijfkosten voor andere Hoge Colleges van Staat hebben als
model gediend voor het onderhavige landsbesluit. Daarnaast is
in het onderhavige landsbesluit, voor zover het betreft de
vergoeding van reiskosten, rekening gehouden met het besluit
van de regering d.d. 25 mei 2011 tot aanpassing van de
dienstregeling voor ministers en ambtenaren (“ de
dienstregeling). In dit landsbesluit werd genoemde regeling
zodanig aangepast dat is verklaard op onder andere de
Ondervoorzitter van de Raad. Ook wordt in dit landsbesluit er
vanuit gegaan dat de vergoeding wegens verblijfkosten, van de
Ondervoorzitter overeenkomstig het door overheid
vastgestelde beleid voor ministers zal plaatsvinden.
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LANDSVERORDENING van de 7de september 2015 tot
wijziging van de Landsverordening beperking
tabaksgebruik.
Er is overwogen dat het in het belang van de volksgezondheid
wenselijk is de Landsverordening beperking tabaksgebruik uit
te breiden met het verbod om in publiek toegankelijke
ruimten, werkruimten en in het openbaar vervoer
tabaksproducten te gebruiken;
- dat teneinde de handhaving van de regels opgenomen in de
Landsverordening beperking tabaksgebruik te garanderen,
wenselijk is een boetebepaling in deze landsverordening op te
nemen.
LANDSVERORDENING van de 7de september 2015
houdende wijziging van de Landsverordening op de
Scheepstonnagebelasting 2007 en de Landsverordening op
de inkomstenbelasting 1943.
Er is overwogen dat één van de speerpunten van het Land is
om nieuwe impulsen te geven aan de lokale economie;
- dat met de onderhavige landsverordening wordt beoogd de
beleggingsactiviteiten in het zeescheepvaartbedrijf te
stimuleren en hiermede de internationale dienstverlening op
Curaçao op dit gebied te doen groeien.
LANDSVERORDENING van de 11de september 2015 tot
wijziging van de Landsverordening administratieve
rechtspraak.
Er is overwogen dat gelet op artikel 89, tweede lid, van de
Staatsregeling van Curaçao, het noodzakelijk is algemene
regels van bestuursrecht vast te stellen;
- dat alsmede ter bevordering van de doelmatigheid en
doeltreffendheid van de administratieve rechtspraak, wenselijk
is de Landsverordening administratieve rechtspraak op enige
punten te wijzigen;
- dat het ontwerp aan de Staten van de Nederlandse Antillen is
aangeboden op 7 oktober 2010 en onder verwijzing naar
additioneel artikel IV bij de Staatsregeling van Curaçao de
behandeling is voortgezet.
LANDSVERORDENING van de 7de september 2015 tot
wijziging van de Landsverordening Organisatie en
Taakstelling Griffie van de Staten.
Er is overwogen dat het wenselijk is artikel 4 van de
Landsverordening Organisatie en Taakstelling Griffie van de
Staten te wijzigen ten einde de continuïteit en ontwikkeling
van de Griffie van de Staten te waarborgen.
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LANDSVERORDENING van de 15de september 2015
houdende de aanwijzing van de interne accountant van de
Regering van Curaçao.
Er is overwogen dat geconstateerd is dat de op de Stichting
Overheidsaccountantsbureau betrekking hebbende
verordeningen van het voormalige land Nederlandse Antillen
onderscheidenlijk het voormalige eilandgebied Curaçao,
opgenomen zijn in de bij artikel 1, tweede lid van de
Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land
Curaçao behorende Bijlage A en Bijlage B, waardoor sinds 10
oktober 2010 geen van die verordeningen thans gelding
hebben binnen Curaçao;
- dat het gelet op het belang van continuïteit in de controle van
het financieel beheer van de overheidsfinanciën wenselijk is de
Stichting Overheidsaccountantsbureau alsnog als interne
accountant van de regering van Curaçao aan te wijzen;
- dat het tevens wenselijk is regels te stellen met betrekking tot
de samenwerking tussen de Regering van Curaçao en de
Stichting Overheidsaccountantsbureau.
MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 3de augustus
2015.
Er is overwogen dat de Veiligheidslandsverordening 1958 en
de ter uitvoering hiervan uitgevaardigde Veiligheidsbesluiten
I, II en III ervan uitgaan, dat ter beveiliging van de arbeid, een
ambtenaar wordt aangewezen, als bedoeld in artikel 2, tweede
en derde lid, van de Veiligheidslandsverordening 1958;
- dat sinds de staatkundige verandering per 10 oktober 2010,
het hoofd van de Inspectie Arbeid en Veiligheid (voorheen
Inspectie Arbeidszaken) van het Ministerie van Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, als de arbeidsinspecteur
fungeert en dientengevolge dient te worden aangewezen als de
ambtenaar bedoeld in art 2, tweede en derde lid, van de
Veiligheidslandsverordening 1958.
LANDSVERORDENING van de 14de september 2015 tot
wijziging van de Landsverordening comptabiliteit 2010.
Er is overwogen dat in de Landsverordening comptabiliteit
2010 geen voorziening is getroffen voor de afwijkende
inrichting van de eerste begroting van het Land Curaçao tot
eind 2010 die heeft bestaan uit de restant kredieten in de
begroting van het voormalige eilandgebied Curaçao en in de
begroting van het voormalige Land de Nederlandse Antillen,
alsmede voor overige noodzakelijke overgangsbepalingen;
dat de ervaring van de afgelopen vier jaren met de
Landsverordening comptabiliteit 2010 tot enige aanpassing,
correctie dan wel aanscherping noopt.
LANDSBESLUIT van de 4de augustus 2015, no. 15/2524,
houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de
Landsverordening rampenbestrijding.
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MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 7de augustus
2015.
Er is overwogen dat het wenselijk is, in verband met de
doelmatigheid van de zorg en de noodzakelijke beheersing
van de kosten in de gezondheidszorg, om de tarieven voor
laboratoriumonderzoek te wijzigen;
- dat die wijziging gelet op de financiële kaders van Curaçao
geen verder uitstel gedoogt.
LANDSVERORDENING van de 17de september 2015
houdende regels inzake internationale bijstandsverlening
bij heffing van belastingen (Landsverordening
internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen).
Er is overwogen dat het gewenst is om alle bepalingen die zien
op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen zoals deze voor Curaçao voortvloeien uit
regelingen van internationaal en interregionaal recht,
waaronder de Intergouvernementele overeenkomst met de
Verenigde Staten ten behoeve van Foreign Account Tax
Compliance Act, de Common Reporting Standards van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling en de verdragen die samenhangen met de
Spaartegoedenrichtlijn van de Europese Unie samen te
bundelen in een landsverordening;
- dat in verband daarmee Curaçao in het kader van de
Spaartegoedenrichtlijn ook wenst over te gaan van heffing van
belasting naar het verstrekken van inlichtingen aan de
verdragspartners waardoor de Landsverordening
spaarvermogensheffing wordt ingetrokken.

LANDSVERORDENING van de 14de september 2015
houdende vaststelling van de jaarrekening van Curaçao
voor het dienstjaar 2010.
Er is overwogen dat ter uitvoering van artikel 85, vijfde lid,
van de Staatsregeling van Curaçao in samenhang met artikel
51, eerste lid, van de Landsverordening Comptabiliteit
2010, de jaarrekening van het land bij landsverordening
dient te worden vastgesteld;
- dat de onderhavige landsverordening strekt tot vaststelling
van de jaarrekening over het dienstjaar 2010.
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LANDSVERORDENING van de 14de september 2015 tot
wijziging van de Landsverordening van de 23ste december
2013 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor
het dienstjaar 2014 (Tweede Suppletoire begroting 2014).
Er is overwogen dat onderhavige ontwerplandsverordening er
toe strekt, met inachtneming van artikel 46 van de
Landsverordening comptabiliteit 2010, de wijziging van de
begroting van het land voor het dienstjaar 2014 bij
landsverordening vast te stellen;
- dat de geraamde belastingopbrengsten, nietbelastingopbrengsten, materiële- en personele lasten bijgesteld
moeten worden op basis van realisatiecijfers van de eerste
zeven maanden van het jaar;
- dat de voor het dienstjaar 2013 op de kapitaaldienst van de
begroting ter beschikking gestelde bedragen, die niet tot
verplichtingen voor investeringen hebben geleid, middels
onderhavige ontwerplandsverordening worden toegevoegd aan
de begroting van het land voor het dienstjaar 2014 voor de
overeenkomstige ramingen terzake verplichtingen voor
investeringen in de kapitaaldienst.
Ministeriële regeling van de 23ste september 2015 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 23ste september 2015 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 kleinhandelsprijzen voor aardolieproducten te
wijzigen in verband met veranderde prijzen op de internationale
brandstofmarkt.

WETGEVING LAND CURAÇAO
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2015

P.B. 2015, no. 58

IV

Ontwerp Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
van de 24ste september 2015 ter uitvoering van de artikelen
22, eerste lid, en 28, tweede lid, van de Landsverordening
internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen (Landsbesluit internationale
bijstandsverlening bij de heffing van belastingen).
Er is overwogen dat het wenselijk is ter uitvoering van de
artikelen 22, eerste lid, en 28, tweede lid, van de
Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de
heffing van belastingen, regels vast te stellen om
administratieplichtigen en de benodigde gegevens en
inlichtingen aan te wijzen.
Uit de Nota van Toelichting:
Dit landsbesluit geeft uitvoering aan artikel 22, eerste lid, en
artikel 28, tweede lid, van de Landsverordening internationale
bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (hierna:
landsverordening). Op basis van dit landsbesluit worden
financiële instellingen aangewezen die de verplichtingen van
het met de Verenigde Staten getekende verdrag inzake
FATCA moeten nakomen. Dit verdrag werd op 16 december
2014 getekend en de inlichtingenuitwisselingsplicht die uit dit
verdrag voortvloeit dient voor de eerste maal uiterlijk 1
oktober 2015 te worden nagekomen. Er is derhalve haast bij de
inwerkingtreding en de uitvoering van de bepalingen van dit
landsbesluit. De verplichtingen die uit het FATCA-verdrag
voortvloeien dienen door de Curaçaose aangewezen
instellingen te worden nagekomen uiterlijk op 30 september
2015.
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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE
WERKING van de 1ste oktober 2015, houdende
vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het
Landsbesluit toezicht luchtvaart (Regeling nadere
voorschriften toezicht luchtvaart).
Er is overwogen dat het wenselijk is vernieuwde regels vast te
stellen ter uitvoering van het Landsbesluit toezicht luchtvaart,
die in overeenstemming zijn met internationale standaarden;
- dat hiertoe gebruik wordt gemaakt van beschikbare
modelregelingen zoals internationaal ontwikkeld.
Uit de Nota van Toelichting:
Onderhavige regeling dient ter uitvoering van vier annexen bij
het Verdrag van Chicago, namelijk de annexen 1, 6, 7 en 8.
De annexen bij het Verdrag van Chicago zijn aan regelmatige
wijziging onderhevig. Om de uitvoering van deze annexen
door kleine landen - zoals Curaçao - te vereenvoudigen, heeft
de burgerluchtvaartautoriteit van de Verenigde Staten van
Amerika, de Federal Aviation Administration (FAA) modelregelgeving opgesteld. Deze modelregelgeving wordt
aangeduid als "Model Civil Aviation Regulation” (MCAR).
De modelregelgeving ziet ook op activiteiten die niet worden
gedekt door de annexen bij het Verdrag van Chicago, maar
waar wel standaarden internationaal zijn ontwikkeld.
Voor het opstellen van de regeling en de bijlagen daarbij, is
gebruik gemaakt van de modelregelgeving opgesteld door de
FAA, versie 2.8 van november 2014.
Besluit van 13 oktober 2015 tot afkondiging van de
Rijkswet van 30 september 2015, houdende regeling voor
Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele
belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting
met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een
woonplaatsfictie ter zake van erf- en schenkbelasting
(Belastingregeling Nederland Curaçao).
Ministeriële regeling van de 28ste oktober 2015 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.
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Ministeriële regeling van de 28ste oktober 2015 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 kleinhandelsprijzen voor aardolieproducten
te wijzigen in verband met veranderde prijzen op de
internationale brandstofmarkt.

WETGEVING LAND CURAÇAO
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2015

P.B. 2015, no. 64

IX

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE
WERKING, van de 30ste oktober 2015 ter uitvoering van
artikel 39, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene
landsverordening Landsbelastingen en artikel 6, derde lid,
onderdeel f, ten derde, van de Landsverordening op de
Loonbelasting 1976 (Ministeriële regeling grote
evenementen).
Er is overwogen dat grote evenementen met internationale
artiesten een positieve bijdrage leveren aan de economie van
het Land door enerzijds de naamsbekendheid te vergroten en
anderzijds buitenlandse bezoekers aan te trekken bij dergelijke
evenementen;
- dat het wenselijk is om, ingeval een groot evenement wordt
georganiseerd door een charitatieve instelling zonder
winstoogmerk, het aantrekken van internationaal befaamde
artiesten te vergemakkelijken;
- dat het in verband hiermee wenselijk is de regels ter zake van
de heffing van de loonbelasting en de inkomstenbelasting voor
deze internationale artiesten te versoepelen, alsmede voor deze
gevallen een vaste onkostenvergoeding vast te stellen;
- dat ook voor bepaalde werknemers, die op de arbeidsmarkt
niet of slechts schaars beschikbaar zijn, regels ter zake van de
heffing van de loonbelasting en de inkomstenbelasting zijn
versoepeld om het aantrekken van deze werknemers uit het
buitenland te vergemakkelijken;
- dat het wenselijk is het begrip artiesten uit te breiden,
waardoor deze regeling ook van toepassing is op personen op
het gebied wetenschap, cultuur en sport;
- dat de wijzigingen van zodanige aard zijn dat vervanging
door een nieuwe regeling noodzakelijk is.
Uit de Nota van Toelichting:
De Beschikking grote evenementen 2010 werd in het
bijzonder ingevoerd teneinde een extra bijdrage te leveren aan
de economische ontwikkeling van de voormalige Nederlandse
Antillen. Destijds is hierbij overwogen dat grote internationale
evenementen niet alleen direct kunnen bijdragen aan de
economische ontwikkeling doordat er in het kader hiervan
investeringen worden gepleegd en er voorts grote aantallen
buitenlandse bezoekers worden verwacht, maar tevens dat
hiermee de naamsbekendheid van de voormalige Nederlandse
Antillen werd vergroot. Met de Beschikking grote
evenementen 2010 is bedoeld een grotere groep aan
internationale evenementen naar Curaçao toe te trekken.
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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE
WERKING, van de 28ste oktober 2015 ter uitvoering van
artikel 7 van de Sanctielandsverordening, houdende de
implementatie van Resoluties 2140 (26 februari 2014) en
2216 (14 april 2015) van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties (Sanctieregeling Jemen).
Er is overwogen dat het in het belang van de internationale
rechtsorde en de daarop betrekking hebbende internationale
afspraken, wenselijk is onmiddellijke voorzieningen te treffen
ter implementatie van de door de Veiligheidsraad van de
Verenigde Natie bij Resoluties 2140 van 26 februari 2014 en
2216 van 14 april 2015 inzake Jemen genomen maatregelen.
Uit de Nota van Toelichting:
Naar aanleiding van de politieke onrust, de economische
uitdagingen en het voortdurend geweld in de Republiek van
Jemen heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
een aantal resoluties genomen.
In Resoluties 2140 (26 februari 2014) en 2216 (14 april
2015) wordt door de Veiligheidsraad maatregelen genomen
tegen natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen
die handelingen verrichten of steunen die de vrede, de
stabiliteit of de veiligheid van Jemen ondermijnen.
Tegelijkertijd wordt in Resolutie 2140 een Sanctiecomité
opgericht die onder meer als taak heeft het aanwijzen van
personen en entiteiten die onderworpen zullen worden aan
de maatregelen genoemd in de Resoluties.
De maatregelen liggen in de sfeer van het bevriezen van
fondsen en andere vermogensbestanddelen, een verbod op
levering van alle soorten bijstand, het instellen van een
wapenembargo en het instellen van een in- en
doorreisverbod, en zijn gericht tegen de natuurlijke
personen die genoemd worden in Resolutie 2216, de annex
van Resolutie 2216 en tegen de natuurlijke personen,
ondernemingen en instellingen die door het Sanctiecomité
zijn aangewezen.
De Sanctieregeling Jemen 2015 strekt ter uitvoering van deze
resoluties. De wettelijke grondslag van deze ministeriele
regeling is artikel 7 van de Sanctielandsverordening.
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MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van
de 11de november 2015, houdende vaststelling van de
indicatoren, bedoeld in artikel 10 van de
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
(Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties).
Er is overwogen dat het wenselijk is nieuwe indicatoren vast te
stellen aan hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie
moet worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie in
de zin van de Landsverordening melding ongebruikelijke
transacties.
LANDSVERORDENING van de 23ste november 2015
houdende wijziging tot wijziging van de Landsverordening
toezicht bank- en kredietwezen 1994, de Landsverordening
Toezicht Verzekeringsbedrijf, de Landsverordening
toezicht effectenbeurzen, de Landsverordening toezicht
beleggingsinstellingen en administrateurs, de
Landsverordening toezicht trustwezen, de
Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf en de
Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren
(Landsverordening actualisering en harmonisatie
toezichtlandsverordeningen Centrale Bank van Curaçao
en Sint Maarten).
Er is overwogen dat het wenselijk is de
toezichtlandsverordeningen op grond waarvan de Centrale
Bank van Curaçao en Sint Maarten toezicht uitoefent op
financiële instellingen, op een aantal onderdelen te
actualiseren en te harmoniseren.
LANDSVERORDENING van de 23ste november 2015 tot
wijziging van de Landsverordening melding
ongebruikelijke transacties.
Er is overwogen het wenselijk is de Landsverordening
melding ongebruikelijke transacties te wijzigen ter nadere
uitvoering van de aanbevelingen 5, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20,
24, 27, 28, 29, 32 en 40 van de Financial Action Task Force on
Money Laundering.
LANDSVERORDENING van de 23ste november 2015 tot
wijziging van de Landsverordening identificatie bij
dienstverlening.
Er is overwogen dat het wenselijk is uitvoering te geven aan
Aanbevelingen 5, 6, 10 en 13 van de Financial Action Task
Force on Money Laundering;
- in de Landsverordening identificatie bij dienstverlening aan
te brengen dat het dientengevolge noodzakelijk is enige
wijzigingen.
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Ministeriële regeling van de 25ste november 2015 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 25ste november 2015 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 kleinhandelsprijzen voor aardolieproducten
te wijzigen in verband met veranderde prijzen op de
internationale brandstofmarkt.
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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE
WERKING, van de 1ste december 2015 ter uitvoering van
artikel 25 van de Landsverordening op de
inkomstenbelasting 1943 (Ministeriële regeling indexering
belastingbedragen inkomstenbelasting 2016).
Er is overwogen dat het wenselijk is de belastingbedragen,
waaronder de toeslagen voor de inkomstenbelasting voor het
jaar 2016, aan te passen aan de inflatie en als volgt vast te
stellen.
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, respectievelijk de
basiskorting en de toeslagen daarop, bedoeld in artikel 24A,
van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943,
vervangen. De bovengenoemde tabel voor de
inkomstenbelasting, respectievelijk de basiskorting en
toeslagen op de basiskorting voor het jaar 2015, zijn laatstelijk
vervangen bij de Vervanging toeslagen op de basiskorting
inkomstenbelasting 2015 en de Landsverordening
belastingherzieningen 2015-2016.
Conform artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de
inkomstenbelasting 1943 worden de nieuwe bedragen
berekend door de te vervangen bedragen te vermenigvuldigen
met de tabelcorrectiefactor en vervolgens de nodige geachte
afrondingen aan te brengen.
Voor de indexering wordt uitgegaan van de gegevens van het
Centraal Bureau voor de Statistiek. Aangezien het
prijsindexcijfer over juli 2014 123,1 bedroeg en het
prijsindexcijfer over juli 2015 124,0 bedroeg, wordt de
tabelcorrectiefactor derhalve bepaald op 1,007311129.
De tabel van artikel 24, eerste lid, en de basiskorting,
opgenomen in artikel 24A, tweede lid, voor het jaar 2016 zijn
aangepast in de Landsverordening belastingherzieningen
2015-2016. De toeslagen op de basiskorting worden in deze
landsverordening niet meegenomen. In bijgaande ministeriële
regeling zijn de bedragen van de toeslagen op de basiskorting
op basis van het bovengenoemde gemiddelde prijsindexcijfers
vastgesteld voor het jaar 2016.
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MINISTERIËLE REGELING, met algemene werking, van
de 1ste december 2015, ter uitvoering van artikel 10 van de
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
(Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties).
Er is overwogen dat het wenselijk is nieuwe indicatoren vast te
stellen aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een
transactie moet worden aangemerkt als een ongebruikelijke
transactie in de zin van de Landsverordening melding
ongebruikelijke
transacties;
- dat de wijzigingen van zodanige aard zijn dat vervanging
door een nieuwe regeling noodzakelijk is.
Uit de Nota van Toelichting:
De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) heeft het
indicatorenstelsel, zoals vastgesteld bij naam regeling (P.B.
2010, 27), in 2011 geëvalueerd. Uit die evaluatie is gebleken,
dat het niet altijd duidelijk is of een indicator wel of geen
subjectieve indicator is. Sommige subjectieve indicatoren zijn
gebonden aan een meldgrens en aan sub-indicatoren en zijn in
feite geobjectiveerd. In paragraaf 813 van het evaluatierapport
merkt het CFATF terzake het volgende op: “Subjective
indicators are rule based and several include thresholds and a
requirement to meet two or more sub-indicators. It is therefore
possible for (a) some subjective based UTRs to be reported
where there are no grounds for suspicion and (b) an unusual
or suspicious report not to be reported because the reportable
threshold is not reached”. Het CFATF doelt hiermee op
bijvoorbeeld de subjectieve indicator [-261]. Bij deze indicator
dient een girale transactie (electronic fund transfer) van NAf
1.000.000,-- en hoger te worden gemeld wanneer deze voldoet
aan twee of meer sub-indicatoren: a) uit of naar het buitenland;
b) identificatieproblemen; c) opvallend aantal rekeningen; d)
geen verklaarbaar doel of geen zichtbare relatie met
bedrijfsactiviteiten; e) transactie a-typisch voor cliënt; f)
ongewoon conditieaanbod; g) opvallende omzet of opvallende
wijziging van het rekeningsaldo; h) inkomende stroom bestaat
uit veel kleine bedragen en uitgaande stroom uit grote
bedragen, of vice-versa, i) niet op eigen rekening cliënt.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat bovengenoemde subindicatoren van toepassing zijn op instellingen als bedoeld in
bijlage A. Voor de trustsector, beleggingsinstellingen en
administrateurs is de indicator [-261] (girale transacties met
een meldgrens) ook van toepassing, maar dan met een reeks
van andere sub-indicatoren.
Het CFATF concludeert in paragraaf 358 van het rapport, dat
het huidige indicatorenstelsel één categorie subjectieve
indicatoren bevat. Deze categorie geeft de instellingen
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voldoende flexibiliteit om ten aanzien van een transactie
subjectief een risico te identificeren en deze te melden.
Verwezen wordt naar indicator [-211]: transacties waarbij
aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen
houden met witwassen of met financiering van terrorisme.
Ten aanzien van de objectieve indicatoren merkt het CFATF
op, dat deze zeer waardevol zijn voor de Financiële
Inlichtingen Eenheid Curaçao (hierna: FIU). Paragraaf 356 van
het evaluatierapport: “Although extremely valuable, they
cannot be considered as suspicious transaction reports (STRs)
because they have to be reported even if the reporting entities
do not suspect or have reasonable grounds to suspect that
funds are the proceeds of a criminal activity, and /or are
related to ML (Money Laundering) or FT (Terrorism
Financing)”.
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X

P.B. 2015, no. 76

X

Het concept van onderhavige regeling is door de Commissie
inzake witwassen van geld geanalyseerd. Tevens heeft de
commissie diverse belanghebbende instanties geraadpleegd
inzake het concept van deze regeling.
LANDSVERORDENING van de 9de december 2015
houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht. Het
Wetboek van Strafvordering, de Opiumlandsverordening
1960 en enkele organieke landsverordeningen.
Er is overwogen dat het wenselijk is een aantal
onvolkomenheden te herstellen in een drietal
landsverordeningen.
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE
WERKING van de 16de december 2015 tot wijziging van
de Ministeriele regeling hoogst toelaatbare prijs bitumen
40/50.
Er is overwogen dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare
prijs voor het verkopen van bitumen 40/50 opnieuw vast te
stellen voor het jaar 2016.
Ministeriële regeling van de 16de december 2015 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.
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Ministeriële regeling van de 16de december 2015 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 kleinhandelsprijzen voor aardolieproducten
te wijzigen in verband met veranderde prijzen op de
internationale brandstofmarkt.
LANDSVERORDENING van de 28ste december 2015 tot
wijziging van de Pensioenlandsverordening
overheidsdienaren, tot wijziging van de Landsverordening
leeftijdsgrens ambtenaren alsmede tot intrekking van de
Duurtetoeslagregeling gepensioneerden 1943.
Er is overwogen dat het wenselijk is teneinde de ongestoorde
voortgang van de opbouw en de uitbetaling van het pensioen,
bedoeld in artikel 12 van het Pensioenlandsverordening
overheidsdienaren, voor de toekomst veilig te stellen en de
premiedruk voor de overheid te verminderen, de
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren in dier voege te
wijzigen dat de op het eindloon gebaseerde pensioenregeling
wordt omgevormd in een op het middelloon geschoeide
pensioenregeling en tevens dat de pensioengerechtigde leeftijd
wordt verhoogd naar 65 jaren en de onvoorwaardelijke
indexatieverplichting die in artikel 30, eerste lid, van de
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren is opgenomen te
wijzigen in een voorwaardelijke indexatieverplichting;
- dat het in verband met de wijziging van de
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren tevens wenselijk
is om de Landsverordening leeftijdgrens ambtenaren te
wijzigen en de Duurtetoeslagregeling gepensioneerden 1943 in
te trekken;
- dat het in verband met de bovengenoemde wijzigingen
wenselijk is om voorzieningen te treffen bij wijze van
overgangsregeling;
- dat teven enkele noodzakelijke aanpassingen worden
voorgesteld die voortvloeien uit de uitbreiding van het
personeel dat als overheidsdienaar in de zin van de
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren wordt
aangemerkt;
- dat het tevens wenselijk is dat de rekening van de
samenlevingovereenkomst als basis voor aanspraken op
nabestaanden pensioen wettelijk wordt neergelegd in de
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren.

WETGEVING LAND CURAÇAO
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2015

P.B. 2015, no. 79

P.B. 2015, no. 80

IV, XV

P.B. 2015, no. 81

XVIII

LANDSVERORDENING van de 18de december 2015
houdende regels betreffende het financieel beheert van het
Land (Landsverordening financieel beheer).
Er is overwogen dat het wenslijk is dat er regels betreffende
het dagelijks financieel beheer van de regering en de
verantwoording daarvan dienden te worden vastgelegd;
- dat voor het dagelijks financieel beheer van de regering
regels noodzakelijk zijn, onder meer op het gebied van: het
aangaan van overeenkomsten en andere verplichtingen,
restitutie op uitgaven, kwijtscheldingen en verjaring, het
beheer van de liquide middelen en reken- en
schadeverplichtigheid;
- dat in verband met het financieel beheer het stelsel van
organisatorische maatregelen gericht op de goede werking van
de administratie, inbegrepen de financiële administratie, moet
worden vastgelegd.
LANDSVERORDENING van de 18de december 2015
houdende wijziging van de Landsverordening op het
beroep in belastingzaken, Landsverordening
administratieve rechtspraak, de Algemene
landsverordening Landsbelastingen en de
Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de
heffing van belastingen.
Er is overwogen dat het wenselijk is om het oogpunt van
rechtszekerheid in belastingzaken beroep bij het Gerecht in
eerste aanleg van Curaçao, alsmede hoger beroep bij het
gemeenschappelijk Hof van justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba open te
stellen;
- dat het wenselijk is om de mogelijkheid van
proceskostenvergoeding bij beroep en hoger in belastingzaken
wettelijk vast te leggen;
- dat het voorts wenselijk is in de belastingrechtspraak
voorzieningen te treffen ter bevordering van een goede en
snelle behandeling van ingediende beroepen;
- dat het om die reden wenselijk is de Landsverordening op het
beroep in belastingzaken en de Landsverordening
administratieve rechtspraak te wijzigen.
LANDSVERORDENING van de 21ste december 2015 tot
vaststelling van de begroting van Curaçao voor het
dienstjaar 2016.
Er is overwogen dat onderhavige landsverordening er toe
strekt, met inachtneming van artikel 85 van de Staatsregeling
Curaçao, de begroting van het land voor het dienstjaar 2016 bij
landsverordening vast te stellen;
- dat onderhavige landsverordening er toe strekt, met
inachtneming van artikel 87 van de Staatsregeling Curaçao,
het leningsplafond 2016 bij landsverordening vast te stellen;
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LANDSVERORDENING van de 18de december 2015 tot
wijziging van de Landsverordening van de 17de december
2014 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor
het dienstjaar 2015 (Eerste Suppletoire begroting 2015).
Er is overwogen dat onderhavige ontwerpslandsverordening er
toe strekt, met inachtneming van artikel 46 van de
Landsverordening comptabiliteit 2010, de wijziging van de
begroting van het land voor het dienstjaar 2015 bij
landsverordening vast te stellen;
- dat de geraamde niet-belastingopbrengsten, incidenteel
bijgesteld worden op de posten van dividenduitkering,
verlaging van het reservefonds bij het BT&P en baten ui de
BRK-regeling over de jaren 2011 en 2012;
- dat de geraamde personeelslasten, bijgesteld worden doordat
de invoering van de hervorming van de ambtelijke
pensioenregeling pas uiterlijk 1 januari 2016 plaat zal vinden;
- dat een extra donatie wordt gedaan aan de schommelfonds
bij de sociale verzekeringsbank;
- dat er middelen beschikbaar gesteld worden voor St.
Elisabeth Hospitaal;
- dat extra middelen beschikbaar worden gesteld voor een
aantal investeringsprojecten.
LANDSVERORDENING van de 28ste december 2015
houdende het niet toekennen van een verhoging van de
bezoldiging in 2016 voor overheidsdienaren en wijziging
van artikel 117, eerste lid, van de Landsverordening
materieel Ambtenarenrecht.
Er is overwogen dat het in verband met de bijzonder moeilijk
financiële situatie van het Land wenselijk is dat aan
overheidsdienaren in 2016 geen verhoging van de bezoldiging
wordt toegekend;
- dat ingevolge artikel 10, van de Landsverordening
Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken, binnen het Centraal
Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, bestaande uit de
Minister en de Centrale Commissie en onder leiding van de
voorzitter, overleg moet worden gevoerd inzake alle
aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand
van ambtenaren, met inbegrip van de algemene regels volgens
welke het personeelbeleid zal worden gevoerd;
- dat ingevolge de gevoerde overleg binnen het Centraaal
Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, tussen partijen
overeenstemming bereikt, welke is vastgesteld in een
convenant, die door partijen is ondertekend en op 8 oktober
2014 in werking is getreden;
- dat het noodzakelijk is bekeken om artikel 117, eerste lid,
van de Landsverordening Materiaal Ambtenarenrecht aan te
passen, ten einde de kennelijke fout van de wetgever te
hestellen.
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LANDSBESLUIT van de 17de december 2015, no.15/4740,
houdende de inwerkintreding van de landsverordening van
de 23ste november 2015 tot wijziging van de
Landsverordening identificatie bij dienstverlening.
Er overwogen dat het wenselijk is om de Landsverordening
van de 23ste november 2015 tot wijziging van de
Landsverordening identificatie bij dienstverlening in werking
te laten treden;
Verbeterblad
LANDSBESLUIT van de 17de december 2015, no. 15/4739,
houdende inwerkintreding van de Landsverordening tot
wijziging van de Landsverordening op het beroep in
belastingzaken, de Landsverordening administratieve
rechtspraak, de Algemene landsverordening
Landsbelastingen en de Landsverordening internationale
bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.
Er is overwogen dat het wenselijk is de Landsverordening op
het beroep in belastingzaken, de Landsverordening
administratieve rechtspraak, de Algemene landsverordening
Landsbelastingen en de Landsverordening internationale
bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.

