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

 

 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
LANDSVERORDENING VAN DE   
houdende regelen betreffende de rechtstoestand van  
de ambtenaren, werkzaam bij de griffie van de Staten  
en houdende wijziging van diverse landsverordeningen 
(Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht Staten). 
------------------------------------------------------------------ 

   

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

 
 

DE GOUVERNEUR van Curacao,  
 
 

In overweging genomen hebbende: 
 
dat ter uitvoering van het bepaalde in artikel 51, tweede lid, van de Staatsregeling het 

noodzakelijk is bij landsverordening regels vast te stellen betreffende de rechtspositie van de 
ambtenaren werkzaam bij de Staten van Curaçao; 

 
dat het in verband daarmee nodig is uitbreiding te geven aan het begrip "bevoegd gezag" in 

artikel 3, eerste lid, onder b, van de Landsverordening van de 20ste augustus 1959, houdende 
regelen betreffende het verlenen van eervol ontslag aan landsdienaren van de Nederlandse Antillen 
en aan ambtenaren der eilandgebieden wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd en het 
toekennen van een uitkering bij wijze van pensioen aan deze landsdienaren en ambtenaren en aan 
hun weduwen en wezen (P.B.1959, No. 126). 

 
dat het voorts wenselijk is de Landsverordening van de 4de februari 1949 tot regeling van 

de 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, alsmede het pensioen van diens weduwe en wezen (P.B.1949, 
No.15), op het punt van de bezoldiging nader te wijzigen; 

 
Gelet op artikel III van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de 

Nederlandse Antillen  
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Artikel 1 

 
1.  Ambtenaar in de zin van deze landsverordening is hij die door of 

vanwege de Staten is benoemd of aangesteld om ter griffie van de 
Staten werkzaam te zijn. 

 
2.  Voor de toepassing van deze landsverordening en de uit kracht 

daarvan gegeven voorschriften wordt verstaan onder "het bevoegde 
gezag": 
a.  de Staten, wat betreft de substituut-griffiers; 
b. de commissie voor huishoudelijke aangelegenheden van de 

Staten, wat betreft het overige personeel van de griffie van de 
Staten. 

 
3.  Niet zijn ambtenaren in de zin van deze landsverordening en de uit 

kracht daarvan gegeven voorschriften: 
a. degenen met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 

recht is gesloten; 
b. de werklieden. 

 
 

Artikel 2 
 
De Regeling Ambtenarenrechtspraak 1951 (P.B. 1951, no. 134) en de uit 
kracht daarvan gegeven voorschriften zijn op de ambtenaar van toepassing. 
De bepalingen van andere wettelijke regelingen en de uit kracht daarvan 
gegeven voorschriften vinden slechts toepassing op de ambtenaar voor zover 
zulks bij deze landsverordening of bij de uit kracht daarvan gegeven 
voorschriften is of wordt bepaald. 
 
 

Artikel 3 
 
Een exemplaar van deze landsverordening, alsmede van de Landsverordening 
Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1964, no. 159) en de uit kracht van beide 
gegeven voorschriften, alsmede van alle wijzigingen ervan, liggen ter griffie 
van de Staten ter inzage, voor de ambtenaar. 
 
 

Artikel 4 
 
Op de ambtenaar worden van de Landsverordening Materieel Ambtenaren-
recht van overeenkomstige toepassing verklaard: 
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van Hoofdstuk II, Aanstelling en bevordering, de artikelen 5 tot en 
met 11 en 13 en 14; 
van Hoofdstuk III, Beoordeling en ranglijst, de artikelen 15 tot en 
met 17; 
van Hoofdstuk IV, Bezoldiging, uitkeringen en toelagen, de 
artikelen 18 tot en met 32 en 34 tot en met 38;  
van Hoofdstuk V, Dienst- en Werktijden, artikel 39; 
van Hoofdstuk VI, Verlof, verlofsbezoldiging en aanspraken in 
geval van ziekte, de artikelen 40 tot en met 43 en 45A; 
van Hoofdstuk VII, Verschillende verplichtingen en rechten van 
de ambtenaar, de artikelen 44 tot en met 52, 57 en 58 tot en met 
86; 
van Hoofdstuk VIII, Disciplinaire straffen, de artikelen 87 tot en 
met 92; 
van Hoofdstuk IX, Schorsing en ontslag, de artikelen 93 tot en met 
103; 
van Hoofdstuk X, Inhouding, beslag en korting, de artikelen 104 
tot en met 113; 
alsmede de uit kracht van deze artikelen gegeven voorschriften, 
met dien verstande: 
 
dat in de artikelen 26, tweede, derde en vijfde lid, 27, eerste lid, 
37, tweede lid, 38, eerste lid, 45, tweede lid, 46, eerste en tweede 
lid, 50, derde lid, 58, vierde lid, 60, zevende lid, 61, tweede lid, 64 
tot en met het vierde lid, en 66, eerste lid, telkens in plaats van "de 
betrokken Minister" wordt gelezen: het bevoegde gezag; 
 
dat in artikel 26, vijfde lid, in plaats van "de desbetreffende 
minister " wordt gelezen: het bevoegde gezag; 
 
dat artikel 54 wordt gelezen als volgt:  
 
Artikel 54 
 
1. Het is de ambtenaar in dienst van Curaçao en werkzaam 

bij de griffie van de Staten verboden een uit de landskas 
bezoldigd ambt tegelijk met zijn ambt te bekleden anders 
dan met machtiging van het bevoegde gezag waaronder 
hij ressorteert. 

 
2. Het weigeren van een gevraagde of het intrekken van een 

reeds verleende machtiging wordt door de bevoegde 
autoriteit bij een met redenen omkleed besluit ter kennis 
van de betrokken ambtenaar gebracht. 
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3.  Bij aanvaarding van een ambt, bedoeld in het eerste lid, 

zonder de vereiste machtiging of voortgezette bekleding 
daarvan, nadat bedoelde machtiging is ingetrokken, wordt de 
ambtenaar geacht zijn ontslag te hebben gevraagd, indien aan 
een schriftelijke aanzegging om het ambt te laten varen geen 
gevolg wordt gegeven; 

 
dat artikel 87 tweede lid, wordt gelezen als volgt: 
 
2.  Het bevoegde gezag kan de bevoegdheid tot het opleggen van 

de in het vorige lid onder a, b en c genoemde straffen 
overdragen; 

 
en dat artikel 90, zesde lid, wordt gelezen als volgt: 
 
6.  Indien de strafoplegging plaatsvindt door de krachtens het 

tweede lid van artikel 87 aangewezene, wordt in het besluit 
tot strafoplegging tevens medegedeeld, dat binnen veertien 
dagen na ontvangst daarvan bij het bevoegde gezag 
schriftelijk beroep van betrokkene onder aanvoering van 
gronden open staat. Het bevoegde gezag is verplicht binnen 
drie maanden na de dag, waarop de ambtenaar in beroep is 
gekomen, deze een met redenen omklede beslissing toe te 
zenden. 

 
Artikel 5 

 
Artikel 3, eerste lid, onder b, van de Landsverordening van de 20ste  
augustus 1959, houdende regelen betreffende het verlenen van eervol 
ontslag aan landsdienaren van de Nederlandse Antillen en aan 
ambtenaren der eilandgebieden wegens het bereiken van een bepaalde 
leeftijd en het toekennen van een uitkering bij wijze van pensioen aan 
deze landsdienaren en ambtenaren en aan hun weduwen en wezen 
(P.B.1959, no.126), komt te luiden: 
 
b.  de Staten, wat betreft het ontslag van hun griffier en 

substituut-griffiers en de commissie voor huishoudelijke 
aangelegenheden van de Staten, wat betreft het ontslag van 
het overige griffiepersoneel; 

 
Artikel 6 

 
Artikel 4 van de Landsverordening van de 4de februari 1949 tot 
regeling van de 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, alsmede het pensioen van diens 
weduwe en wezen (P.B. 1949, No. 15) komt als volgt te luiden:  
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Artikel 4 
 
De griffier wordt bezoldigd conform schaal 17 van het Bezoldigingslandsbesluit 
(pm). Zijn pensioengrondslag wordt dienovereenkomstig bepaald. 
 
 

Artikel 7 
 
1. Indien bij de griffie van de Staten personeel op arbeidsovereenkomst naar 

burgerlijk recht in dienst wordt genomen, dan geschiedt de indienstneming 
door of vanwege de commissie voor huishoudelijke aangelegenheden van de 
Staten. 

 
2. De schorsing, opzegging en de beëindiging van de dienstbetrekking van het 

personeel, dat op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht bij de griffie van 
de Staten in dienst is, geschieden door of vanwege de commissie voor 
huishoudelijke aangelegenheden van de Staten. 

 
 

Artikel 8 
 
Deze landsverordening kan worden aangehaald als: "landsverordening Materieel 
Ambtenarenrecht Staten". 
 
 

Artikel 9 
 
Deze landsverordening 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 DE   
houdende regelen betreffende de rechtstoestand van  
de ambtenaren, werkzaam bij de griffie van de Staten  
en houdende wijziging van diverse landsverordeningen 
(Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht Staten). 
------------------------------------------------------------------ 
  ONTWERP 
  -------------- 
      No. 2. 
 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 
ALGEMEEN  
 
De onderhavige ontwerp-landsverordening strekt ertoe mede uitvoering te geven aan het 
bepaalde in artikel 49, tweede lid, van de Staatsregeling. Ingevolge dat artikellid hebben de 
Staten de bevoegdheid om hun ambtelijk personeel te benoemen, te schorsen en te ontslaan. 
Dit heeft tot gevolg dat de volksvertegenwoordiging in het Curaçaose staatsbestel het 
bevoegde gezag zal zijn over het ambtelijk personeel, werkzaam bij de griffie. Dit heeft op 
zijn beurt weer tot gevolg dat de verantwoordelijkheden van het parlement groter zullen zijn 
dan in het Nederlands-Antilliaanse staatsverband het geval is geweest. 
 
Het recht om het eigen personeel te benoemen en daarvoor ook de hoogte van hun 
bezoldiging vast te stellen, brengt met zich mee de noodzaak van een zorgvuldige selectie en 
beoordeling van het personeel. Om dit naar behoren te kunnen doen, moet een 
instrumentarium worden ontwikkeld. Er dient een personeelsbeleid te worden gevoerd, 
waarbij ten aanzien van alle aspecten moet worden bezien bij wie bepaalde verantwoordelijk-
heden dienen te liggen. Binnen dat beleidskader zal tevens ruime aandacht moeten worden 
besteed aan de rechtspositie van het personeel, die bij een gewijzigde gezagsverhouding 
opnieuw moet worden vastgesteld. 
 
In de Nederlands-Antilliaanse staatsrechtelijke verhoudingen zijn de regels van materieel-
rechtelijke aard betreffende de rechtstoestand van ambtenaren opgenomen in de Landsveror-
dening Materieel Ambtenarenrecht (LMA). Deze regels zijn thans ook van toepassing op het 
Statenpersoneel. Curaçao heeft het voornemen uitgesproken om de Landsverordening Mate-
rieel Ambtenarenrecht (LMA) c.a. voor het Land Curaçao te handhaven. Omdat de 
Staatsregeling van Curaçao benoeming, schorsing en ontslag van het personeel van de Staten 
aan de Staten zelf opdraagt, betekent dit dat de LMA voor het personeel van de Staten niet 
van toepassing kan zijn. Daardoor zou er een rechtspositioneel vacuüm kunnen ontstaan: voor 
de griffier ligt dat anders, daar voor hem een speciale regeling is getroffen. 
 
Aangezien het niet in de rede ligt de rechtspositie van het personeel van de Staten te wijzigen 
strekt de onderhavige ontwerp-landsverordening er toe om de Landsverordening Materieel 
Ambtenarenrecht van toepassing te verklaren op de ambtenaren, werkzaam bij de griffie van 
de Staten. Hetzelfde geldt voor enkele andere landsverordeningen van rechtspositionele aard 
die door Curaçao integraal voor het overheidspersoneel worden overgenomen. Het voordeel 
hiervan is dat volstaan kan worden met een korte regeling die aansluit bij de rechtspositionele 
regels en beginselen waarover reeds overeenstemming bestaat met de belangenbehartigings-
organisaties van het overheidspersoneel. 
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Het feit dat de Staten het recht hebben om het Statenpersoneel te benoemen, te schorsen 
en te ontslaan houdt tevens in dat de Staten de bezoldiging en de overige voorwaarden 
van het Statenpersoneel zullen vaststellen. Dit zal echter moeten geschieden met 
inachtneming van de in Curaçao voor het overheidspersoneel in het algemeen geldende 
arbeidsvoorwaarden. De Staten zullen alle vrijheid hebben om binnen het kader van het 
Bezoldigingslandsbesluit (p.m.) te bepalen volgens welke schalen de personeelsleden van 
de Staten zullen worden gehonoreerd.  
Dit beginsel is van groot belang om de vermijden dat binnen een kleine gemeenschap als 
Curaçao te grote discrepanties ontstaan in de arbeidsvoorwaarden van het overheids-
personeel. 
 
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 
 
Artikel 1 
Het tweede lid van dit artikel geeft een eenduidige definitie van het begrip “bevoegd 
gezag” in de context van het onderhavige ontwerp. 
 
Artikel 2 
Dit artikel bepaalt dat de Regeling Ambtenarenrechtspraak 1951 (P.B. 1951, no. 134) nog 
steeds van toepassing is. Wat betreft het materiële ambtenarenrecht is dat alleen het geval 
voor zover artikel 4 dat uitdrukkelijk bepaalt. Naar de huidige stand van zaken zijn de 
LMA-bepalingen in hun algemeenheid van overeenkomstige toepassing verklaard. 
Desgewenst kan in een later stadium eventueel alsnog bezien worden of een volledig 
eigen regeling tot stand moet worden gebracht. 
Het moet als vanzelfsprekend worden beschouwd dat het recht van de Staten om 
ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan tevens inhoudt de bevoegdheid om 
de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden voor deze ambtenarencategorie vast te 
stellen; zulks uiteraard met inachtneming van de voor het overheidspersoneel in het 
algemeen geldende arbeidsvoorwaarden. 
 
Artikel 4 
Het vorenstaande betekent dat de Staten de vrijheid moeten hebben om als “het bevoegde 
gezag”, doch binnen het raamwerk van het bezoldigingslandsbesluit (PM), zelf te bepalen 
volgens welke schalen van dit besluit de personeelsleden zullen worden gehonoreerd. 
In verband -met het voorgaande dient verder de Landsverordening van de 20ste augustus 
1959, houdende regelen betreffende het verlenen van eervol ontslag aan 
Iandsdienaren van de Nederlandse Antillen en aan ambtenaren der eilandgebieden 
wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd en het toekennen van een uitkering bij 
wijze van pensioen aan deze Iandsdienaren en ambtenaren en aan hun weduwen en 
wezen (P.B.1959, No.126) te worden gewijzigd op het punt van het begrip "bevoegd 
gezag" (artikel 5). 
 
De artikelen 6 e.v. behoeven geen nadere toelichting. 

 

 

 


