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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSVERORDENING van de 9de december 2015 houdende wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht1, het Wetboek van Strafvordering2, de Opiumlandsverordening 19603 en enkele 
organieke landsverordeningen 

____________ 
 

I n  n a a m  v a n  d e  K o n i n g ! 
______ 

 
D e  G o u v e r n e u r  v a n  C u r a ç a o, 

      
 
 In overweging genomen hebbende:  
 
dat het wenselijk is een aantal onvolkomenheden te herstellen in een drietal 
landsverordeningen; 
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 
onderstaande landsverordening: 
 
 
Artikel I 
 
Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. In art. 1:105, eerste lid, worden de woorden “van het Burgerlijk Wetboek” vervangen door: 

van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
 
B.  In artikel 1:118, onderdeel b. wordt het getal “2:271” vervangen door: 2:270 
 
C. In artikel 1:188, vierde lid, worden de woorden ”of krachtens landsverordening” 

vervangen door: landsbesluit, houdende algemene maatregelen 
 
D. In artikel 1:191, tweede lid wordt na het woord “raadsman” ingevoegd: of advocaat 
 
E. In artikel 3:51 wordt de zinsnede “wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie 

maanden en geldboete van de tweede categorie” vervangen door: wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie 

 
                     
1 P.B. 2011, no. 48 
2 P.B. 1996, no. 164 
3 P.B. 1960, no. 65 



74 - 2 - 

Artikel II 
 
Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. In artikel 100, eerste lid, onderdeel b, wordt de zinsnede “2:286” gewijzigd in: 2:285, eerste 

lid, en wordt de zinsnede “2:377 en 2:397” vervangen door: en 2:377 
 
B. In artikel 177g, tweede lid, wordt de zinsnede “artikel 38e, eerste onderscheidenlijk derde 

lid, van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 
1:77, eerste onderscheidenlijk derde lid, van het Wetboek van Strafrecht  

 
C. In artikel 281 wordt de zinsnede “artikel 1:80, tweede lid” vervangen door: artikel 1:80, 

eerste lid 
 
D. In artikel 284, derde lid, wordt de zinsnede “artikel 1:149” vervangen door: artikel 1:150 
 
E. In artikel 411, derde lid, wordt de zinsnede “artikel 1:20” vervangen door: artikel 1:20, 

derde lid 
 
F. In artikel 592b, vijfde lid, wordt de zinsnede “artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht 

van de Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 1:58 van het Wetboek van 
Strafrecht. 

 
 
Artikel III 
  
In de Opiumlandsverordening 1960 wordt na artikel 11e een nieuw artikel 12 opgenomen, 
luidende: 
 

Artikel 12 
Bij veroordeling wegens een van de in deze landsverordening omschreven misdrijven, 
kan de ontzetting van de in artikel 1:64, eerste lid, onderdelen a, b, d en e van het 
Wetboek van Strafrecht, vermelde rechten worden uitgesproken. 

 
 
Artikel IV 
 
Het Kiesreglement Curaçao wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. In artikel 131 wordt de zinsnede “artikel 32 onder 1⁰ tot en met 4⁰ van het Wetboek van 
Strafrecht van de Nederlandse Antillen” vervangen door: artikel 1:64, eerste lid, onderdeel a 
tot en met c van het Wetboek van Strafrecht.  
 
B. In artikel 132 wordt de zinsnede ‘’geldboete van ten hoogste tienduizend gulden” 
vervangen door: geldboete van de derde categorie. 
 
C. In artikel 133 wordt de zinsnede “geldboete van ten hoogste honderd gulden” vervangen 
door: geldboete van de eerste categorie. 
 
D. Artikel 134 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt de zinsnede “geldboete van ten hoogste driehonderd gulden” 
vervangen door: geldboete van de eerste categorie. 
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2. In het tweede lid wordt de zinsnede “geldboete van ten hoogste driehonderd gulden” 
vervangen door: geldboete van de eerste categorie. 
 
 
Artikel V 
 
De Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao wordt als volgt gewijzigd: 
 
Artikel 50 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt de zinsnede “geldboete van ten hoogste NAf 6000,- (zesduizend 
gulden Nederlands Antilliaans Courant)” vervangen door: geldboete van de derde categorie. 
2. In het tweede lid wordt de zinsnede “Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse 
Antillen” vervangen door  “Wetboek van Strafrecht” en de zinsnede “geldboete van ten 
hoogste NAf 5000,- (vijfduizend gulden Nederlands Antilliaans Courant)” vervangen door: 
geldboete van de tweede categorie. 
 
 
Artikel VI 
 
De Landsverordening financiën politieke groeperingen wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. In artikel 20, tweede lid, onderdeel a, wordt de zinsnede ”de artikelen 198 en 200 van het 
Wetboek van Strafrecht van Curaçao” vervangen door: de artikelen 2:147 en 2:150 van het 
Wetboek van Strafrecht. 
 
B. In artikel 21, eerste lid, wordt de zinsnede “geldboete van ten hoogste tienduizend 
gulden” vervangen door: geldboete van de derde categorie. 
 
 
Artikel VII 
 
(vervallen) 
 
 
Artikel VIII 
 
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
bekendmaking. 

 
 
Gegeven te Willemstad, 9 december 2015 

       L.A. GEORGE-WOUT 
 

De Minister van Justitie,  
      N.G. NAVARRO 
 
De Minister van Gezondheid,  
Milieu en Natuur, 
     S.M.A. VICTORINA 

 
 Uitgegeven de 15de december 2015 
 De Minister van Algemene Zaken, 

      B.D. WHITEMAN 
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