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IIaStaatsregeling van Curaçao

Artikel 88
Het geldstelsel wordt bij of krachtens landsverordening geregeld.
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IIaMemorie van Toelichting behorende bij de  
Staatsregeling van Curaçao

Artikel 88
Het belang van deze bepaling is hierin gelegen dat voorschriften met betrekking tot het 
geldstelsel op een wettelijke grondslag dienen te berusten. Deze voorschriften hebben in 
elk geval betrekking op de nominale waarde van munten en bankbiljetten, en wat munten 
betreft ook op de vorm en beeltenis.
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IIaEilandsverordening tot vaststelling  
van de ontwerp-landsverordening

tot wijziging van de Algemene overgangsregeling 
wetgeving en bestuur Land Curaçao

AFKONDIGINGSBLAD CURAÇAO

Jaargang 2010
GT NO. 102

DE EILANDSRAAD VAN HET  
EILANDGEBIED CURACAO,

Overwegende, dat het noodzakelijk is de eilandsverordening ter vaststelling van de ont-
werp-landsverordening tot wijziging van de Algemene overgangsregeling wetgeving en 
bestuur Land Curaçao vast te stellen;

Gelet op, artikel 24 van de Eilandenregeling van de Nederlandse Antillen (P.B. 1951, 
no. 39) en artikel 60b, eerste lid van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de op-
heffing van de Nederlandse Antillen;

BESLUIT:
vast te stellen de navolgende eilandsverordening:

Artikel 1
De in de bijlage bij deze eilandsverordening opgenomen ontwerp-landsverordening tot 
wijziging van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao wordt 
vastgesteld.

Artikel 2
Inwerkingtreding

Deze eilandsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkon-
diging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 oktober 2010.
De Voorzitter

mr. L.M. DINDIAL
De Secretaris,

mr.ir. D.J.G. DE PALM
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IIa Deze eilandsverordening is door mij afgekondigd op heden, de 8ste oktober 2010.

De Gezaghebber, 
mr. L.M. DINDIAL
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IIaLANDSVERORDENING van de .......................... 2010 houdende de wijziging van de 
Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao.

IN NAAM DER KONINGIN!
De Gouverneur van Curaçao,

In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk is de ontwerp-landsverordening algemene overgangsregeling wetgeving 
en bestuur Land Curaçao to wijzigen in verband met onder andere de vaststelling van 
de Bijlage genoemd in artikel 1, tweede lid van de ontwerp-landsverordening algemene 
overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao en ter opneming van bepalingen ter 
regeling van de bekendmaking van geconsolideerde teksten van wettelijke regelingen die 
met toepassing van deze landsverordening zijn gewijzigd;

HEEFT BESLOTEN:

Artikel I
De ontwerp-landsverordening algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land 
Curaçao wordt gewijzigd als volgt:
A. Aan artikel 1, tweede lid wordt ‘’Bijlage” vervangen door. Bijlage A en B.
B. Aan deze eilandsverordening warden de Bijlagen A en B als bedoeld in artikel 1, twee-

de lid toegevoegd.
C. Aan artikel 5, derde lid wordt het zinsdeel “ministeriële regeling met algemene” vervan-

gen door: ministeriële regeling met algemene werking.
D. Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:
 a. Onderdeel 16 vervalt.
 b. Onderdelen 17 en 18 worden vernummerd tot 16 en 17.
E. Na artikel 7 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, genummerd en luidende:

Artikel 7A
De geconsolideerde tekst van de wettelijke regelingen die met toepassing van deze lands-
verordening zijn gewijzigd, worden op voordracht van de Minister van Justitie dit lands-
besluit vastgesteld. Het landsbesluit wordt in het Afkondigingsblad geplaatst met de aan-
duiding “GT”.
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IIa Artikel 7B
De voor een regeling eerst verantwoordelijke minister past bij het opmaken van de gecon-
solideerde tekst van een wettelijke regeling de volgende aanwijzingen toe:
a. bepalingen die op het tijdstip van inwerkingtreding van de Staatsregeling reeds waren 

uitgewerkt dan wel wijzigingen van andere regelingen inhouden, worden geschrapt;
b. verwijzingen naar andere artikelen, andere regelingen of andere onderdelen daarvan, 

worden, waar nodig, aangepast;
c. aanduidingen en formuleringen die met de geldende rechtsorde niet meer in overeen-

stemming zijn, worden daarmee in overeenstemming gebracht of geschrapt;
d. de op dat moment gangbare spelling van de Nederlandse taal wordt gebruikt;
e. zonodig worden artikelen vernummerd en leden van artikelen genummerd of vernum-

merd.

F. Na artikel 9 wordt een nieuw artikel ingevoegd, genummerd en luidende:

Artikel 9A
Het Besluit rechtspositie Korps Politie Nederlandse Antillen 2000 (P.B. 2000, no. 80) blijft 
van kracht.

Artikel II
Inwerkingtreding

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag waarop artikel I en arti-
kel II van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse 
Antillen in werking treden.
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IIaMEMORIE VAN TOELICHTING bij de landsverordening van de……… 2010 hou-
dende de wijziging van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Cu-
raçao.

Bij de vaststelling van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao 
is de Bijlage, zoals genoemd in artikel 1, tweede lid, met de negatieve lijsten van de lands-
verordeningen en eilandsverordeningen niet aan het ontwerp gevoegd in de onderhavige 
ontwerp-landsverordening wordt deze omissie gecorrigeerd waarbij voorgesteld wordt om 
de landsverordeningen in een Bijlage A op te nemen en de eilandsverordeningen in een 
Bijlage B.

Verder worden na artikel 7 de artikelen 7A en 7B ingevoegd waarbij het mogelijk wordt 
gemaakt dat op voordracht van de Minister van Justitie geconsolideerde teksten die met 
toepassing van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao zijn 
gewijzigd, bij landsbesluit worden vastgesteld. Bij het opmaken van de geconsolideerde 
tekst dient de voor de regeling eerste verantwoordelijke minister de in artikel 7B van de 
onderhavige ontwerp-landsverordening aangegeven aanwijzingen toe te passen.

Tenslotte wordt in artikel 9A van de onderhavige ontwerp-landsverordening bepaald dat 
het Besluit rechtspositie Korps Politie Nederlandse Antillen 2000 (P.B. 2000, no. 80) van 
kracht blijft.
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IIa EILANDSRAAD VAN HET EILANDGEBIED CURAÇAO

2010 No 33
EILANDSVERORDENING tot vaststelling van de ontwerp-landsverordening tot wijzi-
ging van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao.

MEMORIE VAN TOELICHTING
No 3

Met de inwerkingtreding van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing 
van de Nederlandse Antillen wordt ingevolge artikel III van dit ontwerp artikel 60b aan het 
Statuut toegevoegd. Ingevolge dit artikelonderdeel verkrijgen de door de eilandsraad van 
Curaçao bij eilandsverordening vastgestelde ontwerp-landsverordeningen van Curaçao op 
het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I en II van genoemde Rijkswet de staat 
van landsverordeningen.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat artikel I – voor zover hier van belang – inhoudt 
dat Curaçao de hoedanigheid van land in het Koninkrijk verkrijgt en dat het land de Ne-
derlandse Antillen is opgeheven.
Artikel II houdt wijzigingen van de tekst van het Statuut in.

Het is wenselijk van de in artikel 60b (nieuw) gegeven bevoegdheid van het Statuut gebruik 
te maken om vast te stellen de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Algemene 
overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao.

Willemstad, 6 oktober 2010
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao,
De Gezaghebber,      De secretaris, 

P.B. No. Bank van de Nederlandse Antillen
1985, 165  Lvo.tot goedkeuring van een ontwerp-onderlinge regeling zoals bedoeld in arti-

kel 38, lid 1 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelende de 
scheiding en deling van de bezittingen en schulden van de Bank van de Neder-
landse Antillen (voorheen Curacaosche Bank) tussen de centrale banken van de 
Nederlandse Antillen en van Aruba (Onderlinge regeling boedelscheiding v.d. 
N.A.)


