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Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse  
ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) 

 
 

Landsverordening van tot regeling van de  
positie en bezoldiging, de aanspraak  
op vakantie, vakantie-uitkering,tegemoet  
koming in de kosten van geneeskundige  
behandeling en/of verpleging, de uitkering  
bij overlijden en het pensioen van de Griffier  
van de Staten, alsmede het pensioen van  
diens nagelaten betrekkingen. 
(Landsverordening rechtspositie griffier Staten). 
====================================  

 
 

---------- 
IN NAAM DER KONINGIN! 

---------- 
 

DE GOUVERNEUR van Curaçao 
 

In overweging genomen hebbende: 
 

dat ter uitvoering van artikel 51, tweede lid, van de Staatsregeling van 
Curaçao, de positie en bezoldiging, evenals aanspraken op verlof en 
verlofsbezoldiging, wachtgeld en pensioen van de Griffier van de Staten bij 
landsverordening moeten worden geregeld; 
 
 Gelet op artikel III van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de 
opheffing van de Nederlandse Antillen  
 

Artikel 1 
 
1. Om tot Griffier der Staten te worden benoemd, moet men Nederlander zijn en 
aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen zoals geregeld in de 
Landsverordening Universiteit van de Nederlandse Antillen (P.B. 1985, no. 43) of 
aan de Universiteit van Aruba zoals geregeld in de Landsverordening Universiteit 
van Aruba (A.B. 1988, no. 100) of aan een Nederlandse universiteit in de zin van 
de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562) of aan de Open Uni-
versiteit zoals geregeld in de Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) 
hebben verkregen, hetzij de graad van doctor in de rechtsgeleerdheid, hetzij de 
hoedanigheid van meester in de rechten, mits deze graad of deze hoedanigheid 
verkregen is op grond van het afleggen van een examen in het burgerlijk en 
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handelsrecht, strafrecht en staatsrecht van de Nederlandse Antillen of van Aruba 
of van Nederland, alsmede in een van de volgende vakken: het 
administratiefrecht of belastingrecht van de Nederlandse Antillen of van Aruba of 
van Nederland. 
2. De Griffier der Staten moet bij zijn benoeming tevens de volle ouderdom van 
dertig jaren hebben bereikt. 
3. Van de in het tweede lid bedoelde leeftijdsgrens kan in bijzondere gevallen 
worden afgeweken. 
 

Artikel 2 
1. Bij het aanvaarden van zijn ambt legt de Griffier in handen van de Voorzitter 
der Staten de volgende eed (belofte) af: 
"Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning en gehoorzaamheid aan de wettelijke 
regelingen; 
dat ik mijn ambt eerlijk, nauwgezet en onpartijdig zal vervullen. 
Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat beloof ik!)". 
2. Alvorens tot die eed of belofte te worden toegelaten, legt hij de volgende eed 
(verklaring en belofte) van zuivering af: 
“Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of 
voorwendsel ook, tot het verkrijgen mijner aanstelling, aan iemand, wie hij ook zij, 
iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven. 
Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd in deze betrekking te doen of te 
laten, van niemand hoegenaamd enige beloften of geschenken zal aannemen, 
middellijk of onmiddellijk." 
 

Artikel 3 
 
De positie van de Griffier staat gelijk met die van de landsdienaren, die krachtens 
de bezoldigingsregeling een gelijke of bij gebreke daarvan de naasthogere 
bezoldiging genieten. 

Artikel 4 
 
1. De Griffier geniet een maandelijkse bezoldiging die gelijk is aan de 
bezoldigingsschaal van het Bezoldigingslandsbesluit, behorende bij de 
functiewaardering, het een en ander in overeenstemming met het 
functiewaarderingssysteem 
2. Het bedrag van de bezoldiging wordt verhoogd met het percentage waarmede 
de voor de hoogste bezoldigingstrede van schaal 17 van het 
Bezoldigingslandsbesluit ( PM) vastgestelde bezoldiging na de dag waarop het 
genoemde besluit in werking treedt in verband met de stijging van het 
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie wordt aangepast. 
 

Artikel 5 
 
De Griffier geniet een toelage voor representatie, gelijk aan zes percent van zijn 
bezoldiging. 

Artikel 6 
 
1. Alle wettelijke regelingen, welke voor ambtenaren in dienst van de Curaçao 
gelden en betrekking hebben op de in artikel 86 van de Staatsregeling genoemde 
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onderwerpen, alsmede de voor deze ambtenaren geldende regelingen van de 
vakantie-uitkering, de tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige behan-
deling en/of verpleging, de uitkering bij hun overlijden, en het pensioen van hun 
nagelaten betrekkingen, zijn, voor zover hierin niet bij deze landsverordening is 
voorzien, op de Griffier van toepassing. 
2. De Griffier kan op voordracht van de Staten, worden opgenomen in regelingen, 
welke geen wettelijke regelingen zijn als in het voorgaande lid bedoeld en niet 
algemeen voor de landsdienaren gelden. 
 

Artikel 7 
 
De uitvoering van alle op de Griffier toepasselijke regelingen geschiedt, voor 
zover betreft deze toepassing, in overleg met de Staten. 
 

Artikel 8 
 
Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Rijkswet wijziging 
Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking 
treedt.  
 
Gegeven te Willemstad,  
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Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse  
ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) 
 
 

Landsverordening van tot regeling van de  
positie en bezoldiging, de aanspraak  
op vakantie, vakantie-uitkering,tegemoet  
koming in de kosten van geneeskundige  
behandeling en/of verpleging, de uitkering  
bij overlijden en het pensioen van de Griffier  
van de Staten, alsmede het pensioen van  
diens nagelaten betrekkingen. 
(Landsverordening rechtspositie griffier Staten). 
====================================  
                     Memorie van toelichting 
                     ================== 
                                 No. 3. 
                              =======    
 
 
Bij de behandeling van de Staatsregeling is gebleken dat het streven er op 
gericht is de Staten als vertegenwoordiging van de bevolking uit te rusten met 
alle bevoegdheden en instrumenten waarover een volksvertegenwoordiging in 
een moderne parlementaire behoort te beschikken. In navolging van de het 
Staatsverband de N.A. en de andere landen van het Koninkrijk zijn in de 
Staatsregeling in het kader van de wetgevende taak en de controlerende taak, de 
volgende rechten toegekend: 

- recht van interpellatie, 
- recht van amendement; 
- het recht van initiatief 
- recht van enquête; 
- het budgetrecht. 

 
Een ander belangrijk streven was de parlementaire autonomie te waarborgen: 
d.w.z. te waarborgen dat de Staten binnen het Curaçaose staatsbestel zo 
zelfstandig en onafhankelijk mogelijk van de regering zouden kunnen opereren. 
Algemeen werd dit gezien als een logische gevolg van het duale stelsel dat in de 
nieuwe staatkundige situatie voor het land Curaçao zal worden ingevoerd.     
In verband hiermee is in de Staatsregeling vastgelegd dat de Staten in de nieuwe 
situatie zelf hun Voorzitter en de onder- Voorzitters zullen benoemen, alsmede 
hun werkwijze dienen vast te stellen. In het Reglement van orde zijn voorschriften 
opgenomen inzake de benoeming van de Voorzitter en de onder - Voorzitters van 
de Staten, terwijl voorts op extensieve wijze de werkwijze van de Staten is 
uitgewerkt. Uiteraard is heeft het huidige recent aangepaste Reglement van orde 
van de Staten van de Nederlandse Antillen als uitgangspunt gediend.  
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Het feit dat de Staatsregeling de Staten een aantal belangrijke parlementaire 
rechten toekent biedt nog onvoldoende garantie dat daarmee de mede 
wetgevende taak van de Staten en de parlementaire controle op de regering ook 
daadwerkelijk en op onafhankelijke wijze zullen kunnen functioneren. Daartoe is 
het noodzakelijk dat er ook feitelijk gebruik kan worden gemaakt van genoemde 
deze rechten. Om dit te bevorderen is in de Staatsregeling mede het recht om 
eigen personeel aan te stellen, alsmede om de eigen begroting op te stellen, 
opgenomen. Het recht om de eigen begroting op te stellen en uit te voeren is 
verder uitgewerkt in de bepalingen van het Reglement van orde van de Staten.  
 
In het hierna volgende zullen wij ons verder beperkten tot het personeel. 
 
Artikel 51 van de Staatsregeling luidt als volgt:  
 
 
“1. De Staten benoemen hun griffier. Deze en de overige ambtenaren van de 
Staten kunnen niet tevens lid van de Staten zijn.  
2. De benoeming, schorsing, ontslag en rechtspositie van de griffier, alsmede van 
de overige ambtenaren van de Staten worden bij landsverordening geregeld.” 
 
In verband met deze bepaling hebben wij U een drietal landsverordeningen ter 
vaststelling aangeboden, te weten: 
 

 
a. de ontwerp- Landsverordening organisatie en taakstelling Griffie der 

Staten  
b. de ontwerp-Landsverordening materieel ambtenarenrecht Staten; 
c. Landsverordening regelende positie en bezoldiging, de aanspraak op 

vakantie, vakantie-uitkering, tegemoetkoming in de kosten van 
geneeskundige behandeling en/of verpleging, de uitkering bij overlijden en 
het pensioen van de griffier van de Staten en alsmede het pensioen van 
diens nagelaten betrekkingen, kortweg de rechtspositie van de griffier; 

 
De onder a. bedoelde landsverordening regels zoals haar opschrift al aangeeft 
de organisatie en taakstelling van de (ambtelijke) organisatie van de griffie, zeg 
maar het secretariaat van de Staten, terwijl de onder b bedoelde 
landsverordening primair beoogt de rechtspositie van de overige ambtenaren bij 
de Staten te regelen, alsmede vast te stellen wie in het kader van de 
rechtspositionele voorschriften van dit personeel als “bevoegde gezag” dient te 
worden aangemerkt. De sub. c. genoemde landsverordening, die thans ter 
behandeling voorligt, zal voorschriften van rechtspositionele aard bevatten met 
betrekking tot de griffier. 
Deze regelingen zijn overgenomen van het Land de Nederlandse Antillen. In 
onderlinge samenhang genomen bieden deze regelingen een adequaat stelsel 
van regels om het functioneren van de griffie van de Staten in het Land Curaçao 
te faciliteren. 
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Het voorschrift van de Staatsregeling dat de Staten de griffier benoemd is 
ontleend aan de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen. De opname van dit 
voorschrift in de Staatsregeling is op zich al een indicatie dat de griffier een 
bijzondere positie inneemt. Het dit ambt krijgt hierdoor het karakter van een 
constitutioneel ambt. Het gewicht van dit ambt en de aan deze functionaris te 
stellen eisen wordt pas goed onderkend als gekeken wordt naar de taken en 
verantwoordelijkheden die deze functionaris zal moeten dragen. Deze taken en 
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het Reglement van orde van de Staten, 
alsmede de (ontwerp) Landsverordening organisatie en taakstelling van de Griffie 
der Staten en kunnen op de volgende wijze worden samengevat: 
  

a . een adviesfunctie ten aanzien van de verschillende ambten van de Staten 
(Presidium, Seniorenconvent, Centrale Commissie en de andere commissies 
van de Staten bij de uitoefening van hun taak); 
b. een bijzondere adviesfunctie ten aanzien van: de Voorzitter van de Staten       
en in voorkomende gevallen de individuele Statenleden (vooral bij het 
opstellen van moties, amendementen en initiatief voorstellen komt dit tot 
uitdrukking); 
c. adviesfunctie bij het behandelen wetsvoorstellen door de Staten (hij 

verricht een eerste toetsing en onderzoek van wetsvoorstellen en zorgt 
voor het formuleren van vragen en opmerkingen bij de schriftelijke 
behandeling, alsmede het opstellen van wijzigingsvoorstellen). Bij initiatief 
ontwerpen draagt hij zorg voor het formuleren van de voorstellen ten 
behoeve van de Staten c.q. de commissies uit de Staten; 

d. secretariële functies: voorbereiden, vastleggen en uitwerken van 
beslissingen van de Staten en de commissies van de Staten. Hier is met 
name de woordelijke verslaglegging van de vergaderingen van de Staten 
van groot belang. 

e. beheer van het archief, de documentatievoorziening/bibliotheek etc.; 
f. HRM beleid voor het personeel van de Staten; 
g. begrotingsbeheer; van de Staten; 
h. representatieve functie (externe communicatie met andere ambtelijke 

diensten en de bevolking, maar ook met andere parlementen in en buiten 
het Koninkrijk);  

i.    leiding en verantwoordelijkheid voor het functioneren van de griffie.  
 
Deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat er hoge eisen gesteld dienen te 
worden aan de deskundigheid en objectiviteit van de griffier. Deze 
verantwoordelijkheid zal aan het begin van de status van Land voor Curaçao des 
te belangrijker zijn. Wil de griffier – zoals van hem verwacht wordt- daadwerkelijk 
een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de parlementaire 
werkzaamheden en dus de parlementaire democratie die wij voor het Land 
Curaçao voorstaan, dan dient de griffier te beschikken over een ruime ervaring 
en te beschikken over capaciteiten op het gebied van kwaliteitsmanagement. 
Deze taak zal zeker in het begin van de nieuwe staatkundige positie van Curaçao 
van belang zijn. Ook op parlementair niveau zal er gestreefd moeten worden 
naar cultuur verandering. Hiervoor zal het nodig zijn het totale functioneren van 
het Curaçaose parlement, de diverse commissie uit het parlement naar een 
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ander niveau van functioneren te brengen, waardoor beter kan worden 
ingespeeld op vele bestuurlijke uitdagingen die het land Curaçao te wachten 
staan. De griffier en de onder hem staande griffie zullen hierin, uiteraard in goed 
overleg met het presidium van de Staten een belangrijke rol kunnen vervullen.  
Hij moet zijn werkzaamheden niet alleen deskundig en objectief moeten kunnen 
vervullen maar ook blijk geven van een hoge mate van politieke neutraliteit en 
integriteit, wil hij het vertrouwen van de Statenleden bij de hem toevertrouwde 
taken en verantwoordelijkheden kunnen genieten.  
 
De zwaarte van de functie en de eisen aan de persoon van de griffier te stellen, 
rechtvaardigen dat de griffier qua positie en inschaling behoort tot de 
landsdienaren met de hoogste rang en salarisschaal. Dit wordt tot uitdrukking 
gebracht in de artikelen 3, 4, eerste lid, en 5 van de onderhavige ontwerp 
landsverordening. Voor de overige aspecten van zijn rechtspositie zal volledig 
worden aangesloten bij de rechtspositie van het overige overheidspersoneel wat 
blijkt uit artikel 8. 
 
De betreffende artikelen zijn alle ontleend aan de huidige regeling van de 
rechtspositie van de griffier der Staten van de Nederlandse spreken voor zich en 
behoeven geen verdere toelichting. 
 
Artikel 1 
 
De adviesfunctie van de griffier is een van de belangrijkste onderdelen van de 
taak van de griffier. Het adviseren in het bijzonder op staatsrechtelijk- en 
wetgevingsterrein rechtvaardigt, om gelijk thans het geval, te eisen dat de griffier 
over een degelijke juridische kennis beschikt. In verband hiermee wordt- in 
navolging van de huidige regeling voor het land de Nederlandse Antillen, als eis 
voor de benoembaarheids gesteld dat betrokkene jurist moet zijn.  
 
Artikel 2 
 
Hoewel de eedformule voor zich zelf spreekt, hechten wij er aan om te wijzen de 
plechtige belofte van de betrokkene om hem “eerlijk, nauwgezet en onpartijdig” te 
vervullen.  De belofte van onpartijdigheid onder streept de intentie van het 
constitutionele verbod om het ambt van griffier samen met het lidmaatschap van 
de Staten te vervullen. Het behoort voor een ieder die tot het ambt van griffier 
wordt benoemd duidelijk zijn dat bij zijn functioneren nimmer eigen politieke 
voorkeuren zullen mogen gelden. 
 
Artikel 4 5 en 6 
 
In deze artikelen weerspiegelt het uitgangspunt dat de griffier hoewel door de 
Staten benoemd, geschorst en ontslagen, overheidsdienaar van het land 
Curaçao blijft. In verband hiermee is er naar gestreefd om de geldende 
rechtspositieregelingen voor ambtenaren zoveel mogelijk op hem van toepassing 
te doen zijn. Voor wat betreft artikel 5 werd in het algemeen deel van de 
toelichting er al opgewezen dat de griffier een belangrijke representatieve functie 
vervult wat rechtvaardigt een toelage voor representatie aan de functie van 
griffier te verbinden.          


