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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSVERORDENING van de 28ste december 2010 tot vaststelling van de begroting van 
Curaçao voor het dienstjaar 2011. 
 

_______________ 
 

IN NAAM DER KONINGIN! 
_________ 

 
DE GOUVERNEUR van Curaçao, 

 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat onderhavige ontwerp-landsverordening er toe strekt, met inachtneming van artikel 85 van de 
Staatsregeling van Curaçao, de begroting van het land voor het dienstjaar 2011 bij 
Landsverordening vast te stellen; 
 
dat ingevolge artikel 87, eerste lid, van de Staatsregeling van Curaçao een geldlening ten name 
en ten laste van het Land niet kan worden aangegaan dan bij of krachtens Landsverordening. 
 
 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 
onderstaande Landsverordening: 

 
 
 

Artikel 1 
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 Eindcijfer van Gewone dienst  ANG. 1.666.955.400 
 
Eindcijfer van Kapitaaldienst  ANG.      71.348.700 
 
 
Eindcijfer van de Begroting  ANG. 1.738.304.100 
 
 

Artikel 2 
 

1. Ter dekking van financieringstekorten die kunnen ontstaan bij de uitvoering van 
Landsbegrotingen, kunnen ten name en ten laste van de openbare rechtspersoon Curaçao 
binnenlandse en buitenlandse geldleningen, worden aangegaan tot een algeheel maximum van 
ANG.  1.796.000.000,-- 

2. De geldleningen, bedoeld in het eerste lid, kunnen worden aangegaan in de vorm van uitgifte 
en plaatsing van schatkistpapier zoals omschreven in de Landsverordening van de 15de 
februari 1977 houdende machtiging tot uitgifte van schatkistpapier tot een maximum van f. 
20.000.000,-- (P.B. 1977, no. 58). Het bepaalde in het Landsbesluit van de 12de mei 1977, no. 
6, ter uitvoering van artikel 5 van de landsverordening  van de 15de februari 1977 (P.B. 1977, 
no. 58) houdende machtiging tot uitgifte van schatkistpapier tot een maximum van f. 
20.000.000,-- (P.B. 1977, no. 141), is toepassing op de uitgifte en plaatsing van het 
schatkistpapier, bedoeld in de vorige volzin. 

3. In afwijking van artikel 1, tweede lid, van de Landsverordening van de 15de februari 1977 
houdende machtiging  tot uitgifte van schatkistpapier tot een maximum van f. 20.000.000,-- 
zullen geldleningen in de vorm van schatkistpapier tot een algeheel maximum van ANG. 
60.000.000,-- kunnen worden opgenomen. 

4. De geldleningen, bedoeld in het derde lid, kunnen, tenzij bij landsverordening anders is 
bepaald, worden aangegaan tegen een disconto van maximaal 3,75%. 

5. De geldleningen, bedoeld in het eerste lid, kunnen eveneens worden aangegaan in de vorm 
van obligatieleningen tegen de voorwaarden zoals aangegeven in de Leningenstaat die als 
bijlage bij de Begroting is gevoegd. 

6. In afwijking van het voorgaande lid zullen obligatieleningen kunnen worden opgenomen mits 
de voorwaarden voor de Curaçaose Staat voordeliger zijn dan die welke zijn aangegeven in de 
Leningenstaat die als bijlage bij de Begroting is gevoegd. Andere afwijkingen moeten bij 
Landsverordening worden vastgelegd. 

 
 
       Gegeven te Willemstad, 28 december 2010 
                   F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG 
 
 
De Minister-President, 
De Minister van Algemene Zaken, 
           G.F. SCHOTTE 
 
 
De Minister van Verkeer, Vervoer 
en Ruimtelijke Planning, 
             C.F. COOPER 



 6 
 

 -113 - 

De Minister van Sociale Ontwikkeling, 
Arbeid en Welzijn, 
               H.F. KOEIMAN 
 
 
De Minister van Gezondheid, 
Milieu en Natuur, .a.i., 
    G.R.M. JAMALOODIN 
 
 
De Minister van Justitie, 
      E.R. WILSOE 
 
 
De Minister van Financiën, 
 G.R.M. JAMALOODIN 
 
 
De Minister van Economische Ontwikkeling, 
                 A.N. EL HAKIM 
 
 
De Minister van Onderwijs, Wetenschap, 
Cultuur en Sport, 
                 R.V. ROSALIA 
 
 
De Minister van Bestuur Planning  
en Dienstverlening 
           N.G. GIRIGORIE, 
 
 
       Uitgegeven de 30ste december 2010 
       De Minister van Algemene Zaken, 
                    G.F. SCHOTTE 
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