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LANDSVERORDENING van de 22ste juli 2016 tot wijziging van de Landsverordening 
Materieel Ambtenarenrecht1 

____________ 
 

In  naam  van de  Koning! 
______ 

 
De  Gouverneur  van  Curaçao, 

 
 
 In overweging genomen hebbende:  
 
dat ingevolge de toetreding van de overheidsdienaren tot de basisverzekering ziektekosten, de 
Landsverordening basisverzekering ziektekosten2, van toepassing is op voornoemde groep; 
 
dat ingevolge deze toetreding, de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten 
overheidsdienaren3 per de toetredingsdatum is komen te vervallen en dientengevolge de 
voorzieningen, die in genoemde regeling werden verzekerd en die ten opzichte van de 
basisverzekering ziektekosten uitgaan boven het verstrekkingenpakket, zoals omschreven in 
artikel 3.2, tweede lid, van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten, zijn 
opgenomen in het Landsbesluit aanvullende voorzieningen4; 
 
dat het wenselijk is om ingevolge de wijziging van de van toepassing zijnde 
ziektekostenvoorziening van de overheidsdienaren per de toetredingsdatum, de bepalingen 
van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht, waarin wordt verwezen naar de 
vervallen Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren, te 
wijzigen;  
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 
onderstaande landsverordening: 
 

                     
1 A.B. 2010, 87 Bijlage F 
2 P.B. 2013, 3 
3 P.B. 1986, 165 
4 P.B. 2015, 34 
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Artikel I 
 
De Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht wordt gewijzigd als volgt: 
 
A  
 
Artikel 12, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:  
de zinsnede “de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten 
overheidsdienaren” wordt vervangen door: de Landsverordening 
basisverzekering ziektekosten en het Landsbesluit aanvullende voorzieningen. 
 
B. 
 
Artikel 43, zesde lid, wordt gewijzigd als volgt:  
de zinsnede “de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten 
overheidsdienaren” wordt vervangen door: de Landsverordening 
basisverzekering ziektekosten en het Landsbesluit aanvullende voorzieningen. 
 
 
Artikel II 
 
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking en 
werkt terug tot en met 1 september 2015. 
 
 

Gegeven te Willemstad, 22 juli 2016 
L.A. GEORGE-WOUT 

 
 
De Minister van Bestuur,  
Planning en Dienstverlening,  

E.G. VAN DER HORST 
 
 

 Uitgegeven de 31ste augustus 2016 
 De Minister van Algemene Zaken, 

B.D. WHITEMAN 
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