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PUBLICATIEBLAD 
 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 22ste december 2014 
ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening ter bevordering van de 
werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden.1 
 

_____________ 
 

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 noodzakelijk is nadere regels te stellen met betrekking tot de vorm en inhoud van de 
verklaring in de zin van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening ter bevordering van de 
werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden; 
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 

Artikel 1 
 
De vorm en inhoud van de verklaring, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de 
Landsverordening ter bevordering van de werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden 
wordt vastgesteld volgens de bij dit landsbesluit gevoegde bijlage. 
 

Artikel 2 
 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking en werkt 
terug tot en met 1 september 2014. 
 
 

Gegeven te Willemstad, 22 december 2014 
L.A. GEORGE-WOUT 

 
 
De Minister van Sociale Ontwikkeling,  
Arbeid en Welzijn a.i.,  
            B.D. WHITEMAN 
 

Uitgegeven de 13de februari 2015 
De Minister van Algemene Zaken,  

                  I.O.O. ASJES 

                     
1 P.B. 1989, no. 74 
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 Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 
de 22ste december 2014 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening ter 
bevordering van de werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden. 
 
 
Door de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn wordt aan jeugdigen die 
voldoen aan de voorwaarden die in de landsverordening zijn vermeld een verklaring 
verstrekt. 
Met deze verklaring is betrokkene aantrekkelijker voor een werkgever aangezien deze 
verklaring ertoe leidt dat de werkgever – mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan - is 
vrijgesteld van de voor betrokkene verschuldigde sociale lasten alsmede van de verplichting  
tot afdracht van de terzake ingehouden loonbelasting. 
 
Op grond van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening ter bevordering van de 
werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden moeten nadere regels worden vastgesteld 
met betrekking tot de vorm en inhoud van de verklaring die door de Minister van Sociale 
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn wordt verstrekt aan een jeugdige werkzoekende. Dit 
landsbesluit strekt daartoe. 
 
Aangezien genoemde landsverordening in werking is getreden met ingang van 1 september 
2014 (zie P.B. 2014, no. 68), is aan het onderhavige landsbesluit terugwerkende kracht verleend 
tot diezelfde datum. 
 
Financiële gevolgen 
Dit landsbesluit heeft geen financiële gevolgen. De materiaalkosten van de verklaring en de 
kosten van de werkzaamheden die verband houden met de afgifte van de verklaring zullen 
worden opgebracht binnen de bestaande begroting. 
 
Advies Raad van Advies 
De Raad van Advies heeft geen inhoudelijke opmerkingen inzake dit landsbesluit. Aan de 
opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard is de nodige aandacht besteed. 
 
De Minister van Sociale Ontwikkeling,  
Arbeid en Welzijn a.i., 

  B.D. WHITEMAN 
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Bijlage behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 22ste 
december 2014 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening ter 
bevordering van de werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden. 
 
 

Verklaring 
 
 
Ondergetekende, de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, verklaart hierbij 
dat onderstaande persoon langer dan twaalf maanden ononderbroken als werkzoekende is 
ingeschreven in de Sentro pa Trabou (Banko di Vakatura) en dat ten aanzien van hem de 
vrijstelling, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening ter bevordering van de 
werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden van toepassing is. 
 
Naam………………………………………………….. 
Adres…………………………………………………… 
Emailadres…………………………………………….. 
 
 

Hier recente 
pasfoto 
plaatsen  + 
stempel deels 
op pasfoto, 
deels op dit 
papier 

 
Het nummer van ten minste één van de onderstaande identiteitsbewijzen invullen: 
Identiteitskaartnr…….……………….. 
Paspoortnr…………………………………….. 
Rijbewijsnr……………………………………... 
 
De werkgever dient een afschrift van deze verklaring te doen toekomen aan de Inspecteur der 
Belastingen en aan de Sociale Verzekeringsbank op het tijdstip dat met de betrekking tot de 
met bovenvermelde persoon aangegane arbeidsovereenkomst voor de eerste keer moet 
worden voldaan aan de voorschriften inzake de aangifte van onderscheidenlijk loonbelasting 
en werkgeverspremie. 
 
Curaçao,  …… (datum) 
 
De Minister van Sociale Ontwikkeling, 
Arbeid en Welzijn, 
 
(originele handtekening van de Minister) 
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