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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT van de 22ste mei 2012, no. 12/2777, houdende vaststelling van de 
geconsolideerde tekst van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 16de 
april 1968 ter uitvoering van artikel 53, lid 2, van de Wegenverkeersverordening Curaçao 
(A.B. 1957, no. 12). 
 

_______ 
 

De Gouverneur van Curaçao, 
 
Op de voordracht van de Minister van Justitie; 
 
 Gelet op: 
 
Artikel 7A van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao; 
 
 

H E E F T   G O E D G E V O N D E N : 
 
 

Enig artikel 
 
De geconsolideerde tekst van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 16de april 
1968 ter uitvoering van artikel 53, lid 2, van de Wegenverkeersverordening Curaçao (A.B. 1957, 
no. 12) als opgenomen in de bijlage bij dit landsbesluit wordt vastgesteld. 
 
 
        Willemstad, 22 mei 2012 
        F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG 
 
 
 
De Minister van Justitie, 
      E.R. WILSOE 
 
 
 
        Uitgegeven de 15de juni 2012 
        De Minister van Algemene Zaken, 
                   G.F. SCHOTTE 
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 Geconsolideerde tekst van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 16de 
april 1968 ter uitvoering van artikel 53, lid 2, van de Wegenverkeersverordening Curaçao 
(A.B. 1957, no. 12)1. 
 
In overeenstemming gebracht met de vereisten opgenomen in de artikelen 6, 7 en 7B van de 
Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao. 
 

--- 
 
 

Artikel 1 
 

Een valhelm als bedoeld in artikel 53, lid 2, van de Wegenverkeersverordening Curaçao (A.B. 
1957, no. 12) moet: 
a. deugdelijk en sterk van constructie zijn; 
b. in deugdelijke toestand verkeren; 
c. aan de buitenzijde van hard materiaal zijn geconstrueerd; 
d. aan de binnenzijde van een voering zijn voorzien en voldoende ruimte bezitten om schokken op 
 te vangen; 
e. van riemen van stevig materiaal zijn voorzien en 
f. van gaatjes zijn voorzien welke zich ter hoogte van de oren van de drager moeten bevinden en 
 deze in staat moeten stellen om goed te kunnen horen. 
 
 

Artikel 2 
 

De in artikel 1 onder e. bedoelde riemen moeten op deugdelijke wijze om de kin van de drager 
bevestigd zijn. 
 
 

Artikel 3 
 

(vervallen) 
 
 

*** 

                     
1 A.B. 1968, no. 47 
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