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LANDSVERORDENING van de 28ste december 2015 houdende het niet toekennen van een 
verhoging van de bezoldiging in 2016 voor overheidsdienaren en wijziging van artikel 117, 
eerste lid, van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht1 

 
____________ 

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 in verband met de bijzonder moeilijk financiële situatie van het Land wenselijk is dat aan 
overheidsdienaren in 2016 geen verhoging van de bezoldiging wordt toegekend; 
 
dat ingevolge artikel 10, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken2, binnen het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, 
bestaande uit de Minister en de Centrale  Commissie en onder leiding van de voorzitter, 
overleg moet worden gevoerd inzake alle aangelegenheden van algemeen belang voor de 
rechtstoestand van ambtenaren, met inbegrip van de algemene regels volgens welke het 
personeelsbeleid zal worden gevoerd; 
 
dat ingevolge de gevoerde overleg binnen het Centraal Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken, tussen partijen overeenstemming is bereikt, welke is vastgelegd in een 
convenant, die door partijen is ondertekend en op 8 oktober 2014 in werking is getreden; 
 
dat het noodzakelijk is gebleken om artikel 117, eerste lid, van de Landsverordening Materieel 
Ambtenarenrecht aan te passen, ten einde de kennelijke fout van de wetgever te herstellen. 
 
  Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 
onderstaande landsverordening: 

 
 
 
 
 
 

                     
1 P.B. 2010, no. 87 Bijlage F 
2 P.B. 2008, no. 70 
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Artikel 1 
 

In deze landsverordening wordt mede verstaan onder overheidsdienaren: 
a. degenen op wie het Bezoldigingslandsbesluit 1998 van toepassing is dan wel van 

overeenkomstige toepassing is; 

b. degenen op wie het Besluit Rechtspositie KPNA 2000 van toepassing is; 

c. degenen op wie de Bezoldigingsregeling onderwijspersoneel Curaçao 2008 van 
toepassing is dan wel van overeenkomstige toepassing is; 

d. degenen op wie het Landsbesluit Douane Nederlandse Antillen van toepassing is dan wel 
van overeenkomstige toepassing is; 

e. degenen op wie het Landsbesluit rechtspositie Kustwacht 2002 van toepassing is; 

f. degenen op wie het Bezoldigingsbesluit dienstplichtigen Nederlandse Antillen 1986 van 
toepassing is; 

g. degenen die op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, werkzaam zijn bij 
een openbare dienst als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Landsverordening Materieel 
Ambtenarenrecht; 

h. degenen die werkzaam zijn bij het openbaar ministerie van Curaçao, niet zijnde lid van het 
openbaar ministerie; 

i. de secretaris en het personeel werkzaam bij de Algemene Rekenkamer,  

j. de secretaris en het personeel werkzaam bij het secretariaat van de Raad van Advies; 

k. de secretaris en het overig personeel van het secretariaat werkzaam bij het secretariaat van 
de Sociaal Economische Raad; 

l. degenen die werkzaam zijn bij het bureau van de ombudsman; 

m. de werklieden; 

n. de ombudsman en de ombudsman-plaatsvervanger. 

 
Artikel 2 

 
De toekenning in 2016 van een verhoging van de bezoldiging van de overheidsdienaar in loon- 
of bezoldigingsregelingen, welke voor de overheidsdienaar zijn vastgesteld of nog zullen 
worden vastgesteld, blijft voor iedere betrokken overheidsdienaar, die daarop aanspraak heeft, 
in afwijking van de geldende wettelijke voorschriften, achterwege. 
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Artikel 3 
 
De Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht wordt als volgt gewijzigd: 

 
Artikel 117, eerste lid, komt te luiden:  

Alle op het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening bestaande besluiten en 
beschikkingen houdende algemeen verbindende voorschriften in de zin van de 
Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht 1964 blijven, voorzover zij of daarin 
voorkomende bepalingen niet in strijd zijn met deze landsverordening, van kracht totdat zij 
overeenkomstig de voorschriften der Staatsregeling van Curaçao en van deze landsverordening 
zijn vervangen. 

 
Artikel 4 

 
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
bekendmaking. 
 
 
       
  Gegeven te Willemstad, 28 december 2015 

       L.A. GEORGE-WOUT 
 
 
 
De Minister van Bestuur, Planning  
en Dienstverlening, 
      E.G. VAN DER HORST 
 
 

 
Uitgegeven de 31ste december 2015 
De Minister van Algemene Zaken, 

B.D. WHITEMAN  
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