
 

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse  

ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) 

 

Landsverordening van de tot regeling van  

het beheer van de domaniale gronden en  

van andere domaniale rechten  

(Landsverordening domaniale gronden). 

=================================  

 

IN NAAM DER KONINGIN! 

 

DE GOUVERNEUR van Curaçao, 

In overweging genomen hebbende: 

dat het gewenst is ingevolge het bepaalde bij artikel 92 van de Staatsregeling van Curaçao regels vast te 

stellen inzake het beheer van domein gronden en van andere domaniale rechten;  

Gelet op artikel III van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de 
Nederlandse Antillen  

:  

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 

Artikel 1 

Voor de toepassing van de bepalingen van of krachtens deze landsverordening wordt verstaan onder: 

domaniale gronden:  alle onroerende zaken van de rechtspersoon het Land Curaçao; 

landswoningen        : alle woonhuizen die eigendom zijn van de rechtspersoon het Land Curaçao. 

Hoofdstuk 2 De uitgifte in eigendom 



Artikel 2 

1. Alleen wanneer het in het belang van het land wenselijk is worden domaniale gronden of andere  

    domaniale rechten vervreemd. 

2. Vervreemding van domaniale gronden of andere domaniale rechten geschiedt door of namens de  

     Gouverneur met in achtneming der voorschriften bij of krachtens deze landsverordening gesteld. 

 

 

Artikel 3  

1. Verkoop van domaniale gronden of andere domaniale rechten geschiedt in het openbaar wanneer de  

    verkoopwaarde meer dan f 50.000, - (vijftig duizend gulden ) bedraagt, en behoeft de goedkeuring bij  

    landsverordening. 

2. Bedraagt de verkoopwaarde f 50.000, - (vijftigduizend gulden) of minder, dan kan een domaniale 
grond  

    of een ander domaniaal recht onderhands worden verkocht. 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1, is de goedkeuring bij landsverordening niet vereist voor de  

    verkoop van domaniale gronden of andere domaniale rechten, waarvan de verkoopwaarde meer dan f  

    50.000, - (vijftigduizend gulden) bedraagt aan Nederland, mits de bij de verkoop betrokken domaniale        

    grond of het domaniale recht uitsluitend bestemd is voor en ten behoeve van de verdediging van  

    Curaçao. 

Artikel 4 

1. Ruiling van gronden of andere domaniale rechten waarvan de verkoopwaarde meer bedraagt dan f  

     f. 50.000 behoeft de goedkeuring bij landsverordening. 

2.  Goedkeuring bij landsverordening is eveneens vereist wanneer de verkoop waarde van het te  

     verkrijgen onroerende goed minder dan 75% (vijf en zeventig ten honderd)van de verkoopwaarde van  

     de te vervreemden domaniale grond of het domaniale recht bedraagt. 

  De in de leden 1 en 2 gestelde voorwaarden zijn niet van toepassing wanneer de wederpartij bij de ruil    

 Nederland is, mits de bij de ruiling betrokken domaniale grond of het betrokken domaniale recht voor  



     geen ander doel dan de verdediging van Curaçao bestemd is. 

 

Artikel 5 

Schenking van domaniale gronden of andere domaniale rechten behoeft de goedkeuring bij 

 landsverordening. 

 

 

Artikel 6 

De eigendom van de vervreemde domaniale gronden of andere domaniale rechten gaat niet eerder tot de 

 wederpartij over, dan nadat de levering daarvan geschied is overeenkomstig de bepalingen van het  

Burgerlijk Wetboek van Curaçao. 

Hoofdstuk 3 Beheer 

Artikel 7 

De domaniale gronden of andere domaniale rechten worden beheerd door of namens de Gouverneur met 

in achtneming der voorschriften bij of krachtens deze landsverordening gesteld. 

Artikel 8 

1. Onverminderd een canon van tenminste 6% ( zes ten honderd) van de grond waarde per jaar, worden de  

    voorwaarden, waaronder erfpachtsrecht of domaniale gronden wordt verleend, bij landsbesluit,  

    houdende algemene maatregelen vastgesteld. 

2. Van de in het eerste lid vermelde canon kan worden afgeweken bij verlening van erfpachtsrecht aan: 

        a. privaatrechtelijke rechtspersonen, in welks aandelen kapitaal de rechtspersoon Curaçao deelneemt;  

  b. andere privaatrechtelijke rechtspersonen, mits de in erfpacht uit te geven domaniale grond wordt  

bestemd voor de bouw van woningen en werken ter bevordering van het toerisme en de 

            industrialisatie. 

     c. Nederland, mits de in erfpacht uit te geven domaniale grond voor en ten behoeve van de verdediging 

         van Curaçao wordt bestemd. 



Artikel 9 

1. Verhuur of op enige andere wijze in gebruik geven van domaniale grond met een oppervlakte van  

drieduizend vierkante meter of meer aan eenzelfde persoon voor onbepaalde tijd of voor langer dan  

vijf jaren, behoeft de goedkeuring bij landsverordening. 

2. Alle overeenkomsten van verhuur of enige andere vorm van gebruik van domaniale gronden of andere  

    domaniale rechten worden bij geschrifte aangegaan. 

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 worden de voorschriften voor verhuur van landswoningen bij  

    landsbesluit, houdende algemene, maatregelen vastgesteld. 

4. De goedkeuring bedoeld in lid 1 is niet vereist indien de verhuurde of op enige andere wijze in gebruik  

    gegeven domaniale grond of het domaniale recht bestemd is voor het hebben van opstallen ten  

     algemenen nutte op de betrokken grond.  

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen 

Artikel 10 

1. Het vervreemden of bezwaren van domaniale gronden of andere rechten op enigerlei wijze anders dan 

    in de artikelen 4 tot en met 9 omschreven, kan alleen geschieden na daartoe verkregen goedkeuring bij  

    landsverordening. 

2. Rechtshandelingen betreffende vervreemdingen of daden van beheer zijn nietig wanneer zij zijn 

    aangegaan zonder de bij deze landsverordening voorgeschreven goedkeuring bij landsverordening. 

Artikel 11 

1. De administratie van de domaniale gronden en andere domaniale rechten geschiedt volgens de Minister 

    van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning te geven voorschriften. 

2. Eenmaal ’s jaars uiterlijk op de 31ste maart, doet de Minister van Verkeer,Vervoer en Ruimtelijke       

   planning aan de Staten van Curaçao schriftelijk verslag met betrekking tot de uitgifte in eigendom en     

   het beheer van de domaniale gronden  en andere domaniale rechten in het afgelopen jaar.  

Artikel 12 

Deze landsverordening kan worden aangehaald als “Landsverordening domaniale gronden”. 



Artikel 13 

1. Deze landsverordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Rijkswet wijziging Statuut in 

verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt.  

2. Met ingang van de dag harer in werking treding vervalt de Landsverordening van de 21 augustus 1968  

    tot regeling van de uitgifte in eigendom of pacht en van beheer der domaniale gronden, zomede die van  

   de uitoefening van andere domaniale rechten (P.B.1968, no. 135); 

3. De Eilandsverordening van de 12de juni 1953 op de uitgifte in erfpacht van gronden toebehorende aan  

    het Eilandgebied Curaçao (A.B. 1953, no. 29) krijgt met ingang van het in het eerste lid bedoelde      

    tijdstip het  karakter van landsbesluit, houdende algemene maatregelen, als bedoeld in artikel 8, eerste  

    lid;  

4. De krachtens de in het tweede lid en derde lid genoemde verordening, genomen landsbesluiten,  

     houdende algemene maatregelen, besluiten en beschikkingen, alsmede gesloten overeenkomsten 

     blijven van kracht en worden geacht op grond van deze landsverordening te zijn genomen  

      onderscheidenlijk gesloten.  

Gegeven te Willemstad, 
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Par. 1 Algemeen deel 

1.1. Noodzaak regeling  

De voorliggende ontwerp landsverordening dient ter uitvoering van artikel 88 van de ontwerp 
Staatsregeling van Curaçao. Daarin is bepaald, dat het beheer van domeingronden en 
domaniale rechten, (hierna verder: domeingronden) bij landsverordening wordt geregeld. 

De noodzaak tot het regelen van het beheer van de domeingronden houdt verband met de 
omstandigheid dat het Land Curaçao bij de aanvang van de nieuwe status zal beschikken over 
een behoorlijk aantal domeingronden. Het Land Curaçao wordt namelijk de rechtsopvolger van 
het Eilandgebied Curaçao. Hierdoor gaan alle domeingronden van het eilandgebied bij het 
ingaan van de nieuwe status van rechtswege over op het Land Curaçao. Zoals bekend, heeft de 
openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen in de loop der jaren, met gebruikmaking van 
Overgangsbepaling IX van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen, diverse domeingronden 
aan het eilandgebied overgedragen.  

 

Wat betreft de onroerende goederen die het Land de Nederlandse Antillen nog niet aan het 
eilandgebied Curaçao heeft kunnen overdragen, is in het kader van de toekomstige 
staatkundige veranderingen afgesproken dat deze bij boedelverdeling in verband met de 



opheffing van openbare rechtspersoon de Nederlandse Antillen aan het land Curaçao zullen 
worden overgedragen. Het betreft hier voornamelijk (overheid)gebouwen, dienstwoningen, 
alsmede de kuststroken, baaien en inhammen van ons grondgebied.  

Adequaat beheer van de domeingronden biedt het Land Curaçao goede mogelijkheden om 
haar faciliterende en distributieve functie in het kader van de sociaal economische ontwikkeling 
door het beschikbaar stellen van gronden invulling kan geven.  

Tot slot moet een goede regeling voor het beheer van de domeingronden er toe bijdragen dat 
de exploitatie van de domeingronden efficiënt en effectief is en voldoende financiële middelen 
genereert om de verdere ontwikkeling te stimuleren, alsook om ongewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen te voorkomen.  

1.2 Strekking landsverordening  

Deze landsverordening heeft tot doel te regelen welke organen van het Land Curaçao bevoegd 
zijn in het kader van het beheer van domaniale gronden. Op grond van de landsverordening is 
de Gouverneur het eerst aangewezen. Artikel 2, tweede lid en artikel 7, van de ontwerp 
landsverordening, verlenen de Gouverneur de bevoegdheid tot het verrichten van 
vervreemdingen onderscheidenlijk daden van beheer. De Gouverneur wordt echter beperkt in 
de uitoefening van zijn bevoegdheden; hij mag deze bevoegdheden slechts uitoefenen met in 
achtneming van de voorschriften bij of krachtens de landsverordening gesteld. Het spreekt van 
zelf dat wanneer er wordt gesproken van de Gouverneur dat het gaat om de constitutionele 
Gouverneur.  

Met de term beheer van domaniale gronden wordt gedoeld op twee soorten handelingen: 

- vervreemdingen (Hoofdstuk 2, artikelen 2 tot en met 5) en 
- daden van beheer (Hoofdstuk 3 artikelen 7 tot en met 9).  

 

Karakteristiek van vervreemding is dat de eigendom- en vermogenssituatie van het Land 
Curaçao gewijzigd wordt. De eigendom is niet meer beschikbaar voor de beleidsdoeleinden en 
–behoeften van de overheid. In verband hiermee postuleert artikel 2, eerste lid, van de 
landsverordening ten aanzien van vervreemdingen als algemeen beginsel dat deze slechts 
kunnen geschieden wanneer dit in het belang van het land is. Dit brengt met zich mee dat de 
Gouverneur ten aanzien van elke vervreemding gemotiveerd zal dienen aan te geven, welk 
landsbelang de betreffende vervreemding rechtvaardigt.  

De landsverordening geeft vervolgens voorschriften met betrekking tot de volgende 
vervreemdingen:  

- verkoop (art. 3); 

- ruiling (art. 4) en  

- schenking (art. 5). 



Ten aanzien van de daden van beheer kan worden opgemerkt dat deze in beginsel geen 
verandering brengen in de eigendomstoestand van het land. Het gaat hier om het vestigen van 
gebruiksrechten op de onroerende zaken. De landsverordening noemt als daden van beheer: 

- de uitgifte in erfpacht; 

- verhuur of op enige andere wijze in gebruik geven.  

De landsverordening bakent de bevoegdheden van de Gouverneur op verschillende manieren 
af, te weten door: 

a. het voorschrift dat vervreemdingen (artikel 2, lid 2) en het verrichten van beheerdaden 
(artikel 7) door de Gouverneur moet geschieden met in achtneming van de voorschriften 
bij of krachtens deze landsverordening gesteld; 

b. de opdracht aan de Gouverneur om bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen: 
o de voorwaarden vast te stellen waaronder erfpachtsrecht op domeingronden 

wordt verleend (artikel 8, eerste lid), en 
o de voorschriften vast te stellen voor de verhuur van dienstwoningen artikel 9, 

derde lid). 
c. beperking van de rechtsvormen die gehanteerd kunnen worden bij het  
      vervreemden of verzwaren van domeingronden (artikel 10).  

Met betrekking tot sub. a. kan er op worden gewezen dat de landsverordening ten aanzien van 
alle vervreemdingen en beheershandelingen uitdrukkelijk de kaders aangeeft waarbinnen de 
Gouverneur zijn bevoegdheden mag uitoefenen.  

Anderzijds geeft de landsverordening aan dat bepaalde vervreemdingen en daden van beheer 
alleen kunnen plaatsvinden na goedkeuring bij landsverordening.  

Het gaat hier om de volgende gevallen:  

- verkoop domeingronden tegen een verkoopwaarde van meer dan Naf 50.000, - (artikel               

      3, lid 1); 

- onderhandse verkoop met een verkoopwaarde hoger dan Naf 10.000, -(artikel 3,  

      lid 2); 

- ruiling gronden met een verkoopwaarde hoger dan Naf 50.000- (artikel 4, eerste  

lid); 

- ruiling waarbij de verkoopwaarde van het te verkrijgen goed minder bedraagt dan  
75% van de verkoopwaarde van het te vervreemden domeingrond (artikel 4,  

tweede lid); 

- schenkingen (artikel 5);  

- verhuur of op enige andere wijze in gebruik geven van domeingronden met een  



grotere oppervlakte dan 3.000 m2 (artikel 9, eerste lid); 

- vervreemden of bezwaren van domeingronden op enigerlei wijze anders dan in  
artikel 4 tot en met 9 omschreven (artikel 10).  

In al deze gevallen is de betrokkenheid van de wetgever procedureel voorgeschreven voor het 
stellen van de betreffende rechtshandelingen. 

 

Wat betreft ad. b. wordt er op gewezen dat de opdracht tot het vaststellen van de algemene 
voorwaarden voor de uitgiften van gronden in erfpacht dan wel de verhuur van dienstwoningen 
bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen is ingegeven door de wens de regeling van 
de voorwaarden flexibel te houden. De regeling van de erfpachtsvoorwaarden wordt 
gerealiseerd door het bepaalde in artikel 13. Daarin wordt  aan de Eilandsverordening van de 
12de juni 1953 op de uitgifte in erfpacht van gronden toebehorende aan het Eilandgebied 
Curaçao (A.B. 1953, no. 29), de status landsbesluit, houdende, algemene maatregelen 
gegeven.  

Aan de opdracht om de voorschriften voor de verhuur van dienstwoningen vast te stellen zal 
worden voldaan door het landsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 9de juni 1989 
ter uitvoering van artikel 9, lid 3 van de Landsverordening Domaniale Gronden (P.B. 1968, no. 
135) te handhaven.  

Met betrekking tot ad. c wordt er op gewezen dat artikel 10 de Gouverneur beperkt in het 
gebruik van civielrechtelijke rechtshandelingen bij het beheer en de exploitatie van 
domeingronden. In beginsel staan alleen de in de artikelen 4 tot en met 6 genoemde 
rechtshandelingen de Gouverneur beschikbaar. Als de noodzaak zich voordoet om andere 
soorten rechtsfiguren te gebruiken dan behoeft de Gouverneur daarvoor vooraf  de goedkeuring 
bij landsverordening. 

De gevallen waarbij voor vervreemdingen en daden van beheer vooraf de goedkeuring bij 
landsverordening is vereist, worden gesanctioneerd met nietigheid (zie artikel 10, tweede lid) 
d.w.z. dat als de goedkeuring niet vooraf bij landsverordening is verkregen dat de openbare 
rechtspersoon het Land Curaçao niet gebonden wordt aan een dergelijke overeenkomst. Tot dit 
voorschrift is gekomen omdat de bescherming van het algemeen belang hier voor op moet 
staan en niet het belang van slechts een der partijen. Voorts dient de positie van de wetgever in 
ons democratisch bestel gerespecteerd te worden. De bepaling beoogt ook de contractspartner 
van het Land Curaçao duidelijkheid en rechtszekerheid te geven. Een systeem waarbij de 
contractspartij van de overheid na het sluiten van de overeenkomst moet wachten of het 
contract bindend kan worden door goedkeuring achteraf, dient de rechtszekerheid en het 
rechtsverkeer niet.  

 

1.3 Mandateren van uitvoerende bevoegdheden  



De ontwerp landsverordening opent de mogelijkheid om het beheer te mandateren. Dat het hier 
om een mandaatverhouding gaat volgt uit de woorden “namens de Gouverneur” in de artikelen 
2, lid 2 en 7 van de landsverordening, d.w.z. dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering steeds bij de Gouverneur blijft.  

De mogelijkheid om de uitvoering te mandateren is noodzakelijk voor een efficiënt en effectief 
beheer van de domeingronden. Immers, het eilandgebied Curaçao geeft op jaarbasis een 
aanzienlijke hoeveelheid kavels in erfpacht uit. Indien de Gouverneur met de afhandeling van 
alle aanvragen zou moeten worden belast zou dit leiden tot een ongewenste belasting van de 
vergaderingen van de Raad van Ministers. Met het mandateren van het beheer of het verrichten 
beheerdaden wordt de Gouverneur ontlast en een snelle afhandeling van erfpachtaanvragen 
bevorderd.  

Volgens de bestuurlijke organisatie van het Land Curaçao zal het beheer van de 
domeingronden – in navolging van de bestaande situatie bij het Eilandgebied Curaçao - 
ondergebracht worden bij een organisatieonderdeel van het land Curaçao.  

De plannen om dit organisatieonderdeel in de toekomst hetzij te gieten in de vorm van een 
grondbedrijf dan wel te verzelfstandigen in een stichting zijn nog in studie. Deze 
landsverordening staat de verzelfstandiging niet in de weg.  

Par. 2  Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1 en 2 

Behoeven geen toelichting  

Artikel 3 en 4 

Uitgangspunt is dat voor de verkoop van gronden gestreefd dient te worden naar 
marktconformiteit. Als prijs, welke bij een openbare verkoop kan worden verkregen, zal worden 
aangehouden de prijs, welke door particulieren voor soortgelijke gronden in de naaste 
omgeving van de te verkopen grond is of wordt betaald. Op het hypotheek kantoor kan worden 
nagegaan, welke prijs door particulieren voor soortgelijke gronden is betaald.  

Artikel 5  

In samenhang met artikel 1, eerste lid genomen geeft artikel 5 een goede waarborg tegen 
lichtvaardige schenkingen van domeingronden. Schenking heeft tot gevolg dat de eigendom 
van domeingrond om niet (d.w.z. zonder financiële tegenprestatie) aan de ontvangende partij 
wordt overgedragen. In verband met de bevoordeling van de ontvangende partij enerzijds en 
anderzijds de aantasting van het vermogen en de financiële positie van het land, is hier de 
betrokkenheid van de Staten geboden.  

 

Artikel 6 



Met deze bepaling wordt duidelijk gemaakt dat voor de eigendomsovergang de normale 

regels van burgerlijk recht gelden. De bepaling maakt duidelijk dat de eigendom alleen  

overgaat door overschrijving van de notariële akte van overdracht in de openbare 

registers. Het misverstand dat het landsbesluit of de landsverordening strekkende tot 
vervreemding van domeingrond voldoende zou zijn voor de overdracht, wordt hiermee uit de 
wereld geholpen.  

Het is uiteraard mede een verantwoordelijkheid van de notaris om er op toe te zien dat 
wettelijke voorschriften voor vervreemdingen in acht zijn genomen. 

Artikelen 7, 8, 9 en 10  

Verwezen wordt naar het algemeen deel van deze toelichting.  

Artikel 11 

Het bepaalde in het tweede lid is erg belangrijk voor de verantwoording van de Minister van 
Financiën aan de Staten. Dit verslag stelt de Staten in staat het met betrekking tot de 
Domeingronden gevoerde beheer jaarlijks te beoordelen en te bespreken en zonodig bij te 
sturen. Openbaarmaking van het verslag maakt het beheer voor de bevolking inzichtelijk en 
bespreekbaar.  

Artikelen 12 en 13  

Geen commentaar 

 

 

 


