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L A N D S B E S L U I T  van 28 juli 2015 no. 15/2540 
 

____________ 
 

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

Op gezamenlijke voordracht van de Minister van Gezondheid 
Milieu en Natuur, de Minister van Financiën en de Minister van Bestuur, Planning en 

Dienstverlening, 
 
 
 Overwegende: 
 
dat ingevolge artikel 10, eerste lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken1, binnen het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, 
bestaande uit de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening en de Centrale 
Commissie, 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 partijen overeenstemming hebben bereikt inzake de toetreding van de 
overheidsdienaren en het bijzonder onderwijspersoneel, bedoeld in de Regeling 
vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren, tot de 
basisverzekering ziektekosten; 
 
 Gelet op: 
 
artikel 12.9, tweede lid, van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten2, 
zullen de in die bepaling genoemde artikelen in werking treden per 1 september 2015;  
 
artikel 12.8 van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten, waarin is 
aangegeven dat de uitsluiting van de overheidsdienaren en het bijzonder 
onderwijspersoneel bedoeld in de Regeling vergoeding behandelings- en 
verplegingskosten overheidsdienaren3, zoals bepaald in artikel 12.5 van de 
Landsverordening basisverzekering ziektekosten, komt te vervallen per 1 september 
2015. 
 

                     
1 P.B. 2008, no. 70 
2 P.B. 2013, no. 3 
3 P.B. 1986, no. 165 
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H e e f t   g o e d g e v o n d e n: 
 

Artikel 1 
 
De artikelen 11.1, onderdelen a, b en d, 11.6, onderdeel D, en 11.7, onderdeel D, 
genoemd in artikel 12.9, tweede lid, van de Landsverordening basisverzekering 
ziektekosten, treden in werking met ingang van de inwerkingtredingsdatum van dit 
landsbesluit. 
 

Artikel 2 
 

Dit landsbesluit wordt in het Publicatieblad geplaatst. 
 

Artikel 3 
 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 1 september 2015. 
 
 
 Afschrift van dit landsbesluit wordt gezonden aan:  
- de Directeur van de Sociale Verzekeringsbank 
 
 
 

Willemstad, 28 juli 2015 
  L.A. GEORGE-WOUT 

 
 
De Minister van Gezondheid 
Milieu en Natuur, 
      B.D. WHITEMAN  
 
 
 
De Minister van Financiën, 
       J.M.N. JARDIM 
 
 
 
De Minister van Bestuur, Planning 
en Dienstverlening, 
      E.G. VAN DER HORST 
 
 

Uitgegeven de 7de augustus 2015 
De Minister van Algemene Zaken a.i.,  

              I.A. DICK 
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