
 
EILANDSVERORDENING tot vaststelling van diverse ontwerp-landsverordeningen ten 

behoeve van het land Curaçao (Eilandsverordening vaststelling diverse 
ontwerp-landsverordeningen land Curaçao). 

 
 

DE EILANDSRAAD VAN HET EILANDGEBIED CURAÇAO, 
 
  Overwegende,  
 
  dat per de datum van de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden Curaçao over een adequaat stelsel van regelgeving dient te beschikken ter waarborging 
van de continuïteit van het bestuur en de rechtszekerheid; 
 
  dat met het oog op de verkrijging van de hoedanigheid van land door Curaçao diverse 
ontwerp-landsverordeningen zijn voorbereid; 
 

Gelet op  
 

artikel III van de rijkswet tot wijziging van het Statuut in verband met de opheffing van de 
Nederlandse Antillen; 
 

BESLUIT: 
 
vast te stellen de onderstaande eilandsverordening: 
 
 

Artikel 1 
 
Vastgesteld worden de volgende ontwerp-landsverordeningen die als bijlagen bij deze 
eilandverordening zijn gevoegd:  
 

a. Landsverordening Algemene Overgangsregeling wetgeving en bestuur; 
b. Landsverordening comptabiliteitsvoorschriften; 
c. Landsverordening integriteit ministersambt; 
d. Landsverordening Kiesreglement Curaçao; 
e. Landsverordening Organisatie en Taakstelling Griffie van de Staten; 
f. Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht; 
g. Landsverordening Kaderregeling Adviescolleges; 
h. Landsverordening Rekenkamer Curaçao; 
i. Bekendmakingverordening; 
j. Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao; 
k. Landsverordening Ambtelijke Bestuurlijke Organisatie; 
l. Landsverordening Financiën Politieke partijen; 
m. Landsverordening Vervallenverklaring Statenleden; 
n. Landsverordening regeling rechtspositie griffier Staten; 



o. Enquêteverordening; 
p. Landsverordening Sociaal Economische Raad; 
q. Landsverordening Raad van Advies; 
r. Landsverordening Ombudsman; 
s. Landsverordening Godsdienst en Openbare Manifestaties; 
t. Landsverordening Openbaarheid van Bestuur; 
u. Landsverordening domaniale gronden en rechten;  
v. Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht Staten; 
w. Kader-Vaststellingslandsverordening centrale bank, geldstelsel, deviezenverkeer en 

wisselkoers. 
 
 

Artikel 2 
 
1. De vastgestelde ontwerp-landsverordeningen, genoemd in artikel 1, onder a tot en met w, treden in 

werking op het tijdstip waarop de artikelen I en II van de rijkswet tot wijziging van het Statuut in 
verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treden. 

 
Artikel 3 

 
1. Deze eilandsverordening wordt aangehaald als: Eilandsverordening vaststelling diverse 

landsverordeningen Curaçao.  
 

2. Deze eilandsverordening treedt in werking met ingang van een nader bij eilandsbesluit te 
bepalen tijdstip. 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Eilandsraad van het Eilandgebied Curaçao van 
4 september 2010. 
 
 
        De Voorzitter, 
        mr. L.M. DINDIAL 
 
 
        De Secretaris, 
         mr. ir. D.J.G. DE PALM. 
 
           
Deze eilandsverordening is door mij afgekondigd op heden, 4 september  2010. 
 
           De Gezaghebber, 
           mr. L.M. DINDIAL 


