
 
 
 

           
 

 
LANDSVERORDENING houdende regels  
ter bescherming van de integriteit  
van het ministersambt (Landsverordening  
integriteitsbescherming ministers). 
===============================  

 
 

IN NAAM DER KONINGIN! 
 

DE GOUVERNEUR van Curaçao  
 
In overweging genomen hebbende: 

 
dat het, ter bescherming van de integriteit van het ministersambt, wenselijk is een 
meldplicht in te voeren ter zake van het verwerven van mogelijke voor het ambt 
van minister onverenigbare belangen en functies, alsmede regels vast te stellen ter 
voorkoming van ongerechtvaardigde bevoordelingen; 
 

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

 
Hoofdstuk I  Begripsbepaling 

 
Artikel 1 

 
In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan 
onder: 

                   
a. gezinsleden                   :           echtgenote of partner, alsmede kinderen, pleeg- 
                                                     ,stief-en adoptiefkinderen van de minister die tot  
                                                      zijn gezinsverband behoren; 

 b. griffier  : de griffier van het Gemeenschappelijk Hof van 
Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en 
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba of een door 
hem aangewezen persoon. 

      c. nevenfunctie             :  elke functie, betaald of onbetaald, die naast het       
                                                ambt van minister wordt uitgeoefend; 

d. nevenwerkzaamheid : een werkzaamheid naast het ambt van minister, 
welke niet als beroep is aan te merken; 
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e.partner  : degene met wie de minister gedurende tenminste 
één jaar onafgebroken een gezamenlijke 
huishouding voert; 

f.vermogensbestanddelen :    onroerende zaken, roerende zaken, op geld 
waardeerbare rechten alsmede vorderingen en 
schulden; 

g. roerende zaken  : zaken die niet onder de categorie onroerende 
zaken, op geld waardeerbare rechten, 
vorderingen en schulden vallen; 

h. zakelijke belangen    : alle rechten - direct of indirect - die iemand 
heeft op opbrengsten uit ondernemingen; 

 
Hoofdstuk 2 Schriftelijke verklaringen en kennisgevingen 

 
§ 1 Verplichting tot indiening van schriftelijke verklaringen en kennisgevingen 

 
Artikel 2 

 
1. De minister legt tijdens zijn ambtsperiode zijn voornemen of dat van zijn echtgenoot of 

partner tot het verwerven van zakelijke belangen en overige vermogensbestanddelen, 
alsmede het aanvaarden van nevenfuncties en nevenwerkzaamheden door middel van 
een schriftelijke verklaring voor aan de minister-president. De datum van ontvangst 
wordt onverwijld aangetekend op de in de vorige volzin bedoelde verklaring. Het model 
van de schriftelijke verklaring wordt vastgesteld bij ministeriële beschikking met 
algemene werking. 

2. De minister dient binnen dertig dagen nadat hij of zijn echtgenoot of partner nieuwe 
zakelijke belangen en overige vermogensbestanddelen heeft verworven of 
nevenfuncties en nevenwerkzaamheden heeft aanvaard, bij de minister-president een 
schriftelijke verklaring in. Het bepaalde in de tweede volzin van het eerste lid is van 
overeenkomstige toepassing. 

3.     De minister is gehouden de in het eerste en tweede lid bedoelde schriftelijke verklaring,  
        duidelijk, stellig en zonder voorbehoud in te vullen en te ondertekenen. Hij staat in voor  
        de getrouwheid van het gestelde in de verklaring ten aanzien van zijn gezinsleden  
        voor zover hij daarvan op de hoogte was of behoorde te zijn.  
4. De gezinsleden van de minister zijn desverlangd gehouden de inlichtingen aan hem te 

verstrekken die hij redelijkerwijs nodig heeft voor het invullen van de schriftelijke 
verklaring.  

5.     Op belangen die ontstaan door erfrecht, giften en andere inkomstenbronnen is het eerste  
        en tweede lid van overeenkomstige toepassing. 
6.     De verplichting tot het indienen van de eerste en tweede lid bedoelde schriftelijke 
        verklaring geldt mede voor het voornemen tot verwerven onderscheidenlijk het 
        verwerven van zakelijke belangen, nevenfuncties, nevenwerkzaamheden door de 
        overige gezinsleden, indien kennisneming daarvan van belang is met het oog op een 
       goede vervulling van het ministersambt. 
7     Wanneer de minister tevens minister-president is, wordt voor de toepassing te zijner  

 aanzien van dit artikel telkens de Raad van Advies gelezen in plaats van minister-
president. 

 
Artikel 3 
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1. De minister-president beslist, gehoord de minister, welke zakelijke belangen en overige 
bestanddelen, alsmede nevenfuncties en nevenwerkzaamheden, ongewenst zijn met het 
oog op een goede vervulling van het ambt als minister of de handhaving van de 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. 

2. De minister-president wint over de te nemen beslissing, bedoeld in het eerste lid, advies 
in van de Ondervoorzitter van de Raad van Advies en van de Voorzitter van de 
Algemene Rekenkamer. Het advies wordt uitgebracht binnen één week na ontvangst 
van het verzoek van de minister-president.  

3.     De minister mag geen zakelijke belangen en overige vermogensbestanddelen verwerven 
of een nevenwerkzaamheid of nevenfunctie aanvaarden die naar het oordeel van de 
minister-president ongewenst zijn. Indien de minister in strijd met het bepaalde in de 
vorige volzin handelt, informeert de minister president onverwijld de Staten ter zake. 
Indien de, minister tevens minister president is, informeert de Procureur-Generaal in 
plaats van de minister president de Staten. 

4.    De minister is gehouden indien naar het oordeel van de minister-president ongewenste 
vereniging van belangen, nevenfuncties of nevenwerkzaamheden als bedoeld in het 
eerste lid zich voordoet de benodigde voorzieningen in zijn vermogensbeheer te treffen 
of de desbetreffende nevenfunctie of nevenwerkzaamheid neer te leggen. De vorige 
volzin is van overeenkomstige toepassing op de echtgenoot of partner van de minister. 

5. De minister dient binnen dertig dagen nadat de voorzieningen, bedoeld in het derde lid, 
zijn getroffen, een nieuwe schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 2, tweede lid, in 
bij de minister-president. Het eerste en het tweede lid zijn van overeenkomstige 
toepassing. 

6. Ingeval een ongewenste vereniging van belangen, nevenfuncties of 
nevenwerkzaamheden als bedoeld in het eerste lid zich voordoet en de minister ten 
aanzien van het desbetreffende zakelijke belang niet de benodigde voorzieningen in zijn 
vermogensbeheer treft of de desbetreffende nevenfunctie of nevenwerkzaamheid niet 
neerlegt, informeert de minister-president onverwijld de Staten terzake. 

7. Wanneer de minister tevens minister-president is, wordt voor de toepassing te zijner 
aanzien van dit artikel telkens de Raad van Advies gelezen in plaats van de minister-
president. In afwijking van de vorige volzin treedt in het geval, bedoeld in het vijfde lid, 
de Procureur-Generaal in de plaats van de minister-president op. 

 
Artikel 4 

 
1   De minister stelt de minister-president onverwijld in kennis van feiten of 
     omstandigheden die zich na de aanvaarding van zijn betrekking als minister hebben 
     voorgedaan en waarmede bij zijn kandidaatstelling als minister zou zijn rekening 
     gehouden indien die feiten of omstandigheden op dat tijdstip bekend zouden zijn  

        geweest.  
2.     De minister dient binnen dertig dagen nadat de feiten of omstandigheden, bedoeld in het 
        eerste lid, zich hebben voorgedaan een schriftelijke verklaring in bij de minister- 
        president. Artikel 3, eerste lid en tweede lid tot en met het zevende lid, is van  
        overeenkomstige toepassing. 
3.    Wanneer de minister tevens minister-president is, wordt voor de toepassing te zijner 
       aanzien van dit artikel telkens de Raad van Advies gelezen in plaats van de minister- 
       president. 
 

Artikel 5 
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De gewezen minister dient bij de minister-president binnen dertig dagen volgende op de dag 
waarop hij ophoudt minister te zijn een schriftelijke verklaring in bevattende een nauwkeurig 
overzicht van zijn zakelijke belangen en overige vermogensbestanddelen, nevenfuncties en 
nevenwerkzaamheden. Bij ministeriële beschikking met algemene werking wordt het model 
van de schriftelijke verklaring vastgesteld. Artikel 3 is van overeenkomstige toepassing. 
 

Artikel 6 
 
1.  De minister maakt, behoudens voorafgaande goedkeuring van de minister-president, 

tijdens zijn ambtsperiode geen afspraken over het aanvaarden van toekomstige functies. 
Een verzoek voor goedkeuring wordt door de minister bij de minister-president 
ingediend. 

2. Artikel 3, zevende lid en artikel 4, derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing. 
 
 

§ 2 Bewaren, kennisneming en vernietiging schriftelijke verklaringen en kennisgevingen 
 

Artikel 7 
 

1. De schriftelijke verklaringen, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, artikel 3, vijfde 
lid, artikel 4, tweede lid, en artikel 5, en het verzoek bedoeld in artikel 6, eerste lid, 
alsmede de documenten, die betrekking hebben op de eerdergenoemde schriftelijke 
verklaringen onderscheidenlijk verzoek, worden terstond na ontvangst respectievelijk 
afdoening daarvan door de minister-president onderscheidenlijk de Raad van Advies 
ingediend bij de griffier.  

2. De griffier houdt een register bij. De Minister van Justitie stelt, in overeenstemming met 
de Raad van Ministers, een reglement voor het register op. De Minister van Justitie is 
verantwoordelijk voor de juiste werking van het register. 

3. Het register bevat slechts gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor het is 
aangelegd. 

4.  Het register bevat in ieder geval de volgende gegevens:  
a.  de datum van ontvangst van de bescheiden, bedoeld in het eerste lid, en de naam 

van de minister; 
b.  de datum waarop de bescheiden, bedoeld in het eerste lid zijn vernietigd alsmede 

de reden voor de vernietiging daarvan. 
5. Bij ministeriële beschikking met algemene werking kunnen op voordracht van de 

Minister van Justitie, in overeenstemming met de Raad van Ministers, andere eisen dan 
die genoemd in het vierde lid worden gesteld waaraan het register moet voldoen. 

6. Bij ministeriële beschikking met algemene werking kan een model registratieformulier 
worden vastgesteld. 

 
Artikel 8 

 
1. De griffier bewaart de bescheiden bedoeld in artikel 7, eerste lid, voor de duur van twee 

jaren, gerekend vanaf de datum van beëindiging van de benoemingsperiode als minister. 
In afwijking van de vorige volzin worden bedoelde bescheiden, langer dan de in de 
vorige volzin bedoelde bewaartermijn, bewaard indien op de datum waarop de 
bewaartermijn verloopt de persoon waarop de documenten betrekking hebben nog het 
ambt van minister bekleedt. In laatstbedoeld geval worden de betrokken bescheiden  
vijf jaar, gerekend vanaf de dag waarop zijn benoemingsperiode is verstreken, bewaard.     
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2. De griffier vernietigt de bescheiden, bedoeld in artikel 7, eerste lid, na verloop van de 
bewaartermijn, bedoeld in het eerste lid.  

3. Met betrekking tot het bewaren en vernietigen van de bescheiden , bedoeld in artikel 7, 
eerste lid, worden op voordracht van de Minister van Justitie, in overeenstemming met 
de Raad van Ministers, bij ministeriële beschikking met algemene werking regels 
gesteld.  

 
§ 3 Beveiligingsmaatregelen voor het register 

 
Artikel 9  

 
1. De griffier treft maatregelen ter beveiliging van de in het register opgenomen gegevens. 

Deze maatregelen houden tenminste voorzieningen in tegen: 
a.  beschadiging of verloren gaan van de gegevens als gevolg van brand of andere 

calamiteiten dan wel als gevolg van kwaadwillige handelingen of onachtzaamheid 
van derden of eigen medewerkers; 

b.  onbevoegde wijziging van de gegevens; 
c.  ontvreemding van de gegevens; 
d.  kennisneming van de gegevens door onbevoegden.  

2.  De Minister van Justitie geeft aanwijzingen omtrent de beveiliging van het register.  
 

Hoofdstuk 3 Besluitvorming 
 

Artikel 10 
 

1.  De minister neemt in de vergaderingen van de Raad van Ministers geen deel aan de 
 besluitvorming over: 

a. zaken die zijn nevenwerkzaamheden en nevenfuncties raken;  
b. zaken die zakelijke belangen die hij beheert raken;  
c. zaken waarin hij als vertegenwoordiger is betrokken; of 
d. zaken die de belangen raken van zijn gezinsleden of van zaken waarin zij als 

vertegenwoordigers zijn betrokken.  
2.  De minister draagt een te zijner beslissing staande zaak, indien een geval als bedoeld in 

het eerste lid zich voordoet, aan de Raad van Ministers voor besluitvorming over, 
waarbij de minister is uitgesloten van deelneming aan die besluitvorming.  

3..  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de gevolmachtigde minister voor 
wat betreft het uitbrengen van een raadgevende stem in de Raad van Ministers ten 
aanzien van onderwerpen welke tot zijn bemoeienis behoren. De gevolmachtigde 
minister onthoudt zich tevens van het uitbrengen van advies aan de minister-president, 
indien een geval als bedoeld in het eerste lid zich voordoet. 

 
 

Hoofdstuk 4 Bijzondere bepaling 
 

Artikel 11 
 

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze landsverordening en daarbij de 
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of 
redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of 
wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht 
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tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot 
bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze landsverordening de 
noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 
 
 

Hoofdstuk 5 Strafbepalingen 
 

Artikel 12 
 

De gevolmachtigde minister die opzettelijk handelt in strijd met artikel 10, derde lid, wordt 
gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.  
 

Artikel 13 
 
De echtgenote of partner van de minister die op grond van artikel 3, tweede lid, gehouden is 
inlichtingen te verstrekken en daarbij opzettelijk in strijd met bedoelde gehoudenheid 
inlichtingen in strijd met de waarheid geeft of iets verzwijgt, wordt gestraft met een 
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 
 

Artikel 14 
 
De gewezen minister die niet binnen de gestelde termijn voldoet aan de ingevolge artikel 6 
gestelde verplichting wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 
 

Artikel 15 
 
1. Degene die de bij artikel 11 opgelegde geheimhouding opzettelijk schendt, wordt 

gestraft, hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, hetzij met een geldboete 
van ten hoogste honderdduizend gulden, hetzij met beide straffen. 

2. Geen vervolging heeft plaats dan op klacht van hem, te wiens aanzien de 
geheimhouding is geschonden. 

 
Artikel 16 

 
De in de artikelen 12 tot en met 15 bedoelde strafbare feiten zijn misdrijven. 
 

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen 
 

Artikel 17 
 

Deze landsverordening kan worden aangehaald als: Landsverordening integriteitbescherming 
ministers. 
 

Artikel 18 
 

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 Curaçao, 


