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LANDSBESLUIT van de 29ste maart 2016, no. 16/0733 
 

____________ 
 

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 Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, 

 
Gelet op: 
 
artikel 8 van het Verdrag betreffende de arbeidsinspectie in de industrie en de handel 1; 
artikel 13 van de Landsverordening Arbeid Vreemdelingen2; 
artikel 13a van de Landsverordening Minimumlonen3; 
artikel 9a van de Landsverordening tot inschrijving arbeidskrachten 19454; 
artikel 34 van de Arbeidsregeling 20005; 
artikel 19 van de Vakantieregeling6; 
artikel 12 van de Landsverordening op het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten7; 
 

H e e f t   g o e d g e v o n d e n: 
 

Artikel 1 
 
Functionarissen werkzaam binnen de toezichthoudende organisatie, genaamd Inspectie 
Arbeid en Veiligheid, ressorterend onder het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en 
Welzijn, worden aangewezen als toezichthouders van de in de aanhef genoemde wet- en 
regelgeving, met inachtneming van de inhoud van deze regelingen.  
 

Artikel 2 
 

De afbakening en mate waarin elk aangewezen functionaris, structureel dan wel incidenteel, 
wordt belast met de uitvoering van de in artikel 1 vermelde regelingen, geschiedt 
gespecificeerd per regeling, rekening houdend met de zwaarte, breedte, werkgebied en 
werkdruk van diens functie. 
 
 
                     
1 Trb. 1949, 424  
2 P.B. 2002, no. 82 
3 P.B. 1972, no. 110 
4 P.B. 1945, no. 106 
5 P.B. 2000, no. 67 
6 P.B. 1949, no 17 
7 P.B. 1989, no. 73 
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Hierbij is zijn opleidingsniveau, inzicht en ervaring, naar het inzicht van het Hoofd van de 
Inspectie Arbeid en Veiligheid, medebepalend voor de taakafbakening en 
uitvoeringsbevoegdheden. 
 

Artikel 3 
 

Het landsbesluit d.d. 10 augustus 2015 no. 15/2345 wordt ingetrokken. 
 

Artikel 4 
 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en 
werkt terug tot 10 oktober 2010. 
 

Artikel 5 
 
Dit landsbesluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad. 
 
 
 Afschrift van dit landsbesluit wordt gezonden aan:  
 
De Raad van Ministers, 
De Staten, 
De Procureur Generaal, 
De Secretaris Generaal Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 
Het Hoofd van de Inspectie Arbeid en Veiligheid. 
 
 

Willemstad, 29 maart 2016 
         L.A. GEORGE - WOUT 
 
 
De Minister van Sociale Ontwikkeling,  
Arbeid en Welzijn, 
        R.D. LARMONIE - CECILIA 
 
 
 

Uitgegeven de 23ste september 2016 
De Minister van Algemene Zaken  

            B. D. WHITEMAN 
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