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LANDSBESLUIT van de 3de augustus 2016, nr. 16/2178, houdende inwerkingtreding van 
verschillende artikelen en onderdelen van de Landsverordening pensioensparen, reparatie 
en modernisering 
 

____________ 
 

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

Op voordracht van de Minister van Financiën, handelende in overeenstemming met het 
gevoelen van de Raad van Ministers; 
 
 

Overwegende: 
 
dat het wenselijk is verschillende artikelen en onderdelen van de Landsverordening 
pensioensparen, reparatie en modernisering1 in werking te laten treden; 

  
 Gelet op: 
 
artikel XIII, vierde lid, van de Landsverordening pensioensparen, reparatie en modernisering; 

 

Heeft goedgevonden: 
 

Artikel 1 
 

Artikel I, onderdelen A tot en met C en onderdelen J tot en met N en onderdeel P, artikel II 
onderdelen A tot en met H, onderdeel J, eerste tot en met vijfde lid, en onderdelen K tot en 
met S, en onderdeel W en onderdeel Y, en onderdeel Z, eerste lid, letter a tot en met e, en 
tweede en derde lid, onderdeel AA tot en met AS, artikel III onderdelen tot en met U, 
onderdeel V, tweede lid, en onderdelen W tot en met AC, artikel IV, onderdelen A tot en met 
C, onderdeel D, eerste tot en met vierde lid, onderdelen E tot en met M, onderdeel N, artikel 9, 
eerste en tweede lid, onderdelen O tot en met T, artikelen VII tot en met X, en artikelen XII en 
XIII van de Landsverordening pensioensparen, reparatie en modernisering, treden in werking 
met ingang van 01 januari 2017. 

 

 

 
                     
1 P.B. 2016, 37. 
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Artikel 2 

 
Dit landsbesluit wordt in het Publicatieblad geplaatst. 

 

Willemstad, 3 augustus 2016 
L.A. GEORGE-WOUT 

 
 

De Minister van Financiën, 
       J.M.N. JARDIM 
 
 

Uitgegeven de 2de september 2016 
De Minister van Algemene Zaken, 

B.D. WHITEMAN  
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