WETGEVING LAND CURAÇAO
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2016
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KOPJE / SAMENVATTING
LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van
de 7de december 2015 tot wijziging van het
Arbeidsvredebesluit I.
Er is overwogen dat het wenselijk is het Arbeidsvredebesluit I,
te wijzigen teneinde de schadeloosstelling van de
Landsbemiddelaar, de bijzondere Landsbemiddelaar en de
secretaris aan te passen aan de normen van deze tijd.
Uit de Nota van Toelichting:
Artikel 6 van het Arbeidsvredebesluit 1 regelt de vergoeding
per zitting van de landsbemiddelaar, de bijzondere
bemiddelaar en de secretaris voor de door hen verrichte
werkzaamheden. Conform de huidige regeling bedraagt de
schadeloosstelling voor de Landsbemiddelaar of de bijzondere
Landsbemiddelaar NAf 20,- per zitting, indien betrokkene
tevens bezoldigd ambtenaar is. Indien hij niet tevens bezoldigd
ambtenaar is bedraagt de schadeloosstelling NAf 50,- per
zitting. Voor de secretaris bedraagt de schadeloosstelling NAf
15 - per zitting.
Voornoemde bedragen zijn sinds vele jaren niet aangepast. De
huidige bedragen voor de schadeloosstelling voor de
Landsbemiddelaar en de bijzondere bemiddelaar gelden sinds
1 augustus 1956 en voor de secretaris vanaf 1 september
1971. Het huidige voorstel behelst een wijziging van artikel 6
van het Arbeidsvredebesluit 1, zodat de schadeloosstelling
bedoeld in artikel 15 van de Arbeidsgeschillen
landsverordening 1946 wordt aangepast aan de huidige
normen. Om zo veel mogelijk aan te sluiten bij thans door de
overheid gehanteerde vergoedingen werd een vergelijking
gemaakt met de vergoeding voor de leden van de
Ontslagcommissie en de SER leden. De leden van de
Ontslagcommissie ontvangen een vergoeding van NAf 125, per vergadering en de SER leden een vergoeding van NAf.
150,- per vergadering. De discrepantie in vergoeding blijkt
duidelijker bij een vergelijking tussen de vergoeding
toegekend aan de secretaris van de Ontslagcommissie en de
vergoeding toegekend aan de secretaris van de
Landsbemiddelaar. De vergoeding voor de secretaris van de
Ontslagcommissie bedraagt NAf 125,- per vergadering, terwijl
de vergoeding voor de secretaris van de Landsbemiddelaar al
veertig jaren NAf 15,- per zitting bedraagt.
Om voornoemde bedragen gelijk te trekken zal een
correctiefactor van 8,34 moeten worden toegepast. Toepassing
van dezelfde correctiefactor bij de Landsbemiddelaar en de
bijzondere landsbemiddelaar brengt met zich mee dat de
schadeloosstelling van de Landsbemiddelaar zal moeten

WETGEVING LAND CURAÇAO
Overzicht tot stand gekomen wetgeving periode januari t/m december 2016

P.B. 2016, no. 2

X

P.B. 2016, no. 3

X

P.B. 2016, no. 4

X

P.B. 2016, no. 5

VII

worden verhoogd tot minimaal NAf 166,80 per zitting.
Voorgesteld wordt om dit bedrag vast te stellen op een rond
bedrag van NAf 170,- per zitting.
Toepassing van voornoemde correctiefactor op de
schadeloosstelling voor de bijzondere Landsbemiddelaar, niet
zijnde een bezoldigd ambtenaar, zal tot gevolg hebben dat de
vergoeding zal moeten worden verhoogd tot een bedrag van
NAf 417,- per zitting. Echter, de werkzaamheden van deze
bemiddelaar kunnen worden vergeleken met de diensten van
een consultant. In de praktijk is het voorgekomen dat
bijzondere bemiddelaars hun diensten als consultant
aanbieden. Het uurtarief voor een consultant (geen junior of
senior-consultant) varieert tussen de NAf 112,50 en de NAf
150,- per uur. Aangezien het moeilijk te voorspellen is hoeveel
uren een zitting zal duren, wordt thans voorgesteld om voor de
bijzondere Landsbemiddelaar, niet zijnde een bezoldigd
ambtenaar, af te stappen van een schadeloosstelling per zitting
en een uurtarief te introduceren van NAf 125,- per uur met een
maximum van NAf 417,- per zitting. Dit uurtarief valt in ieder
geval binnen de gangbare tarieven voor een consultant.
Om recht te doen aan het feit dat de Landsbemiddelaar(s) en
de secretaris jarenlang werden achtergesteld, wordt verder
terugwerkende kracht verbonden aan dit besluit tot en met 1
januari 2013.
LANDSBESLUIT van de 15de januari 2016, houdende
inwerkingtreding van de artikelen 1 tot en met 44 van de
Landsverordening financieel beheer.
Er is overwogen dat het wenselijk is de artikelen 1 tot en met
44 van de Landsverordening financieel beheer in werking te
laten treden.
Ministeriële regeling van de 27ste januari 2016 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 27ste januari 2016 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.
LANDSBESLUIT van de 21ste december 2015, no. 15/4838,
regelende de inwerkingtreding van enkele bepalingen van
de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg.
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Er is overwogen dat het wenselijk is dat een aantal bepalingen
van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg, die
de kwaliteit van de door een medische beroepsbeoefenaar
geboden zorg reguleren, in werking treden.
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE
MAATREGELEN, van de 15de januari 2015 houdende
vaststelling van de hoogte van de griffierechten, als
bedoeld in artikel 18, eerste en tweede lid, van de
Landsverordening op het beroep in belastingzaken
(Landsbesluit griffierechten beroep in belastingzaken).
Er overwogen dat het gelet op artikel 18, tweede lid, van de
Landsverordening op het beroep in belastingzaken, wenselijk
is de hoogte van de griffierechten verschuldigd bij de
indiening van een beroepschrift, vast te stellen.
Uit de Nota van Toelichting:
Artikel 18, eerste lid, van de Landsverordening op het beroep
in belastingzaken regelt dat de indiener van een beroepschrift
hiervoor griffierechten is verschuldigd. De hoogte van deze
griffierechten wordt ingevolge het tweede lid van artikel 18,
bij
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bepaald. Dit
landsbesluit dient daartoe.
De griffierechten zijn verschuldigd bij de indiening van een
beroepschrift bij het gerecht in eerste aanleg als bedoeld in
artikel 5a, eerste lid, en de indiening van een beroepschrift in
hoger beroep als bedoeld in 17b, eerste lid, van de
landsverordening.
Bij het vaststellen van de hoogte van de bedragen is
aangesloten bij de hoogte van de griffierechten verschuldigd
in
burgerlijke zaken.
MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 21ste december
2015. DE MINISTER VAN GEZONDHEID, MILIEU
EN NATUUR handelende in overeenstemming met het
gevoelen van de Raad van Ministers.
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 grotendeels kan worden gerealiseerd door
de inwerkingtreding van de tweede kolom van de tabellen,
opgenomen in de bijlage behorende bij het Landsbesluit
Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001, voor zover het
betreft de tarieven voor laboratoriumonderzoek;
- dat voor laboratoriumonderzoeken, die als medisch
noodzakelijke verrichtingen geschieden en waarvoor geen
tarieven zijn geregeld in de tabellen, die zijn opgenomen in de
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bijlage bij het Landsbesluit Medisch Tarief Sociale
Verzekeringen 2001, door de Sociale Verzekeringsbank, aan
de hand van richtlijnen voor laboratoriumzorg, tarieven
worden vastgesteld op grond van artikel 2, achtste lid, van het
vorengenoemde landsbesluit;
- dat de tarieven voor laboratoriumonderzoeken, die als
medisch noodzakelijke verrichtingen geschieden en niet zijn
geregeld in de tabellen, die zijn opgenomen in de bijlage bij
het Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001,
zullen worden gewijzigd overeenkomstig de wijziging als
gevolg van de inwerkingtreding van de tweede kolom in de
tabel laboratoriumonderzoek, opgenomen in de bijlage
behorende bij het vorengenoemde landsbesluit;
- dat de onderhavige wijzigingen, gelet op de financiële kaders
van Curaçao, geen verder uitstel gedogen.
MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 25ste februari
2016 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 op het gebied van de
implementatie van de Internationale Gezondheidsregeling
tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
Gelet op artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden, is er overwogen dat de landen
verenigd in het Koninkrijk der Nederlanden als één partij lid
zijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (Engels: WHO);
- de landen van het Koninkrijk ieder hun eigen
verantwoordelijkheid hebben om het welzijn en de gezondheid
van hun burgers te beschermen via onder andere ter zake
dienende wetgeving op het gebied van volksgezondheid;
- het voorhanden zijn van nationale capaciteit voor
surveillance, rapportage, detectie en samenwerking ingeval van
uitbraken van infectieziekten en gerelateerde incidenten van
belang voor de publieke gezondheid, kernonderdelen zijn van
de Internationale Gezondheidsregeling (IGR);
- de Caribische landen van het Koninkrijk afzonderlijk
onvoldoende capaciteit hebben om snel en adequaat te kunnen
handelen bij het uitbreken van infectieziekten en incidenten
van bacteriologische, chemische en radiologische aard die een
risico vormen voor de publieke gezondheid;
- de economische gevoeligheid voor uitbraken van
infectieziekten en overige incidenten van bacteriologische,
chemische en radiologische aard groot is in elk van de
Caribische landen, alsmede de openbare lichamen Bonaire,
Sint Eustatius en Saba;
- in maart 2013 tussen de vier landen van het Koninkrijk,
inclusief de drie openbare lichamen, een overleg heeft
plaatsgevonden over een samenwerkingsconstructie ten
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behoeve van de implementatie en onderhoud van de IGR,
gevolgd door een in september 2014 aangeboden rapport met
aanbevelingen voor concretisering hiervan;
- het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM-CIb) bij ministerieel
besluit van 14 februari 2007 is aangewezen als nationaal IGRcoördinatiepunt voor Nederland, zoals bedoeld in artikel 4,
eerste lid, van de IGR;
- de landen het belang inzien van en de wens hebben om met
elkaar samen te werken en elkaar te ondersteunen ten
behoeven van implementatie en onderhoud van de IGR in het
Caribisch deel van het Koninkrijk;
- de landen de wens hebben om de kennis en expertise van het
RIVM-CIb voor de gewenste samenwerking te gebruiken.
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE
WERKING van de 25ste februari 2016 tot wijziging van de
Ministeriële regeling teruglevertarieven duurzaam
opgewekte elektriciteit 2015.
Er is overwogen dat dat krachtens artikel 2 van de
Prijzenverordening 1961 de Minister bevoegd is prijzen van
goederen en diensten vast te stellen;
- dat de hoogte van de brandstofclausule de basis is voor de
bepaling van de teruglevertarieven voor door particuliere en
zakelijke eindgebruikers middels inrichtingen voor nietbedrijfsmatige opwekking van duurzame elektriciteit
opgewekte elektriciteit;
- dat het sedert 1 januari 2015 voor particuliere en zakelijke
eindgebruikers geldende teruglevertarief van NAF. 0,33 per
kWh gebaseerd is op de gemiddelde brandstofclausule over de
eerste zes maanden van 2014;
- dat de brandstofclausule sedert januari 2015 een aanzienlijke
daling te zien heeft gegeven die tot heden voortduurt en daarin
geen noemenswaardige wijzigingen te verwachten zijn;
- dat het daarom noodzakelijk is het teruglevertarief te herzien;
- dat bepaling van het teruglevertarief op basis van de
gemiddelde brandstofclausule over de periode januari 2015 tot
en met november 2015 zal leiden tot onevenredige verlenging
van de terugverdientijd van PV-systemen;
- dat om dit effect te mitigeren de herziening van het
teruglevertarief niet volledig zal geschieden op basis van de
gemiddelde brandstofclausule over de periode januari 2015 tot
en met november 2015.
Ministeriële regeling van de 24ste februari 2016 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
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industriële, exportgerichte industriële doeleinden en voor het
hospitaal vast te stellen.
Ministeriële regeling van de 24ste februari 2016 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.

