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PUBLICATIEBLAD 
 
 
 
LANDSBESLUIT van de 13de februari 2023 no. 23/194 tot openbaarmaking van de Beschikking 
van de 10 november 2022 van de Staten van Curaçao, houdende wijziging van het Reglement 
van Orde voor de Staten van Curaçao1  

____________ 
 

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

Op de voordracht van de Minister van Algemene Zaken, 
 
 

Gelezen: 
 
de brief van 23 januari 2023 no.22-23/00378 van de Griffier van de Staten van Curaçao, waarbij 
een exemplaar wordt overgelegd van de Beschikking van de 10 november 2022 van de Staten 
Curaçao, houdende wijziging van het Reglement van Orde voor de Staten van Curaçao;  
 
 
Gelet op: 
 
artikel 62 van de Staatsregeling van Curaçao2; 
 
 

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

Artikel 1 
 
De Beschikking van de 10 november 2022 van de Staten van Curaçao, tot wijziging van het 
Reglement van Orde voor de Staten van Curaçao, opgenomen in de bijlage bij deze beschikking 
wordt bekendgemaakt. 
 

 
 
 

                     
1 P.B. 2012, no. 50, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2020, no. 49. 
2 A.B. 2010, no. 86. 
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Artikel 2 

 
Dit landsbesluit met bijbehorende bijlage wordt in het Publicatieblad bekendgemaakt. 
 

 
 
Gegeven te Willemstad, 13 februari 2023 

L.A. GEORGE-WOUT 
 

 
 
De Minister van Algemene Zaken, 

G.S. PISAS 
 
 
 
Uitgegeven de  26ste februari 2023 
De Minister van Algemene Zaken, 

G.S. PISAS 
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BESCHIKKING 
 

van de 10de november 2022,  
no 22-23/00377  

 
OVERWEGENDE: 
 
- dat het wenselijk is om het Reglement van Orde van de Staten aan te passen om 

interrupties toe te laten en een vragenuur in te voeren.  
 

 
DE STATEN 

HEBBEN GOEDGEVONDEN: 
 
Het Reglement van Orde van de Staten van Curacao3 als volgt te wijzigen. 
 
ARTIKEL I 
 
Het eerste lid van artikel 76 van het Reglement van Orde wordt als volgt aangepast. Tevens 
worden er twee leden bijgevoegd. Deze leden luiden: 
 

Artikel 76 
 
1. Geen spreker mag in zijn of haar rede gestoord worden, tenzij hij of zij aan het naleven van het 

reglement herinnerd moet worden danwel sprake is van een interruptie. 
2. De voorzitter kan interrupties toelaten. Deze dienen te bestaan uit korte opmerkingen of 

vragen zonder inleiding. 
3. Voor elk agendapunt kan de voorzitter maximaal drie interrupties per lid toelaten.    
 
ARTIKEL II 
 
Het vierde lid van artikel 96 vervalt.  
 
 
ARTIKEL III 
 
Na artikel 96 worden drie nieuwe artikelen ingevoegd.  
Deze artikelen luiden:  
 

Artikel 96A 
 

1. De Staten kennen een vragenuur dat gehouden wordt in een openbare bijeenkomst.  
 

                     
3 P.B. 2012, no. 50, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2020, no. 49. 
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 Het vragenuur wordt tweewekelijks gehouden op donderdag.  

Het jaarlijkse schema van vragenuren van de Staten wordt gedeeld met de ministers.  
De Staten kunnen in een bijzonder geval een andere dag voor het vragenuur vaststellen.  

2. Heeft de steller verzocht dat zijn vragen mondeling worden beantwoord, dan worden zij tijdens 
het eerstvolgende vragenuur mondeling beantwoord. 

3. Een lid kan ten hoogste één actueel onderwerp aanmelden waarover hij tijdens het vragenuur 
vragen wil stellen. Op het tijdstip van aanmelding dient het onderwerp niet reeds te zijn 
verzocht als onderwerp voor een Centrale Commissie dan wel Openbare Vergadering.  

4. De vragen moeten kort en duidelijk zijn geformuleerd en schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend. De aanmeldtermijn sluit op maandag voorafgaand aan het vragenuur. 

5. Indien het verzoek is afgewezen wordt dit schriftelijk bekend gemaakt aan de vragensteller. 
Tegen deze afwijzing staat geen bezwaar open.   

6. Indien er meerdere onderwerpen zijn aangemeld, beslist de voorzitter over welke van de 
aangemelde onderwerpen binnen het vragenuur vragen worden gesteld.   

7. De voorzitter nodigt de desbetreffende ministers uit voor het vragenuur waarbij mededeling 
wordt gedaan van het onderwerp van de vragen.   

8. De vragen worden door de voorzitter aan de minister doorgezonden en worden daarna 
openbaar gemaakt.  

9. De mondelinge vragenuur duurt maximaal één uur. De voorzitter kan zo nodig het vragenuur 
met hooguit 15 minuten verlengen. 

10. De bijeenkomst vangt aan op het moment dat de minister en de vragensteller(s) aanwezig zijn.   
 

Artikel 96 B 
 
1. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin de onderwerpen tijdens het vragenuur aan de orde 

worden gesteld. 
2. De vragen worden zo mogelijk in dezelfde bijeenkomst behandeld en beantwoord, in de 

volgorde waarin zij bij de voorzitter zijn ingediend.  
3. Bij het aan de orde komen van een onderwerp wordt het lid dat het onderwerp heeft aangemeld, 

de vragensteller, in de gelegenheid gesteld om de vragen en de toelichting voor te lezen. Na de 
beantwoording kan de vragensteller voor ten hoogste twee minuten het woord voeren over 
hetzelfde onderwerp en kan daarbij aanvullende vragen stellen.  

4. De minister wordt in de gelegenheid gesteld om aanvullende vragen te beantwoorden. 
5. Na opheldering door de minister kunnen andere leden ieder één vraag stellen over hetzelfde 

onderwerp. Deze mag niet worden toegelicht. Hij kan daartoe niet langer dan twee minuten het 
woord voeren.  

6. Tijdens het vragenuur kan de voorzitter in overleg met de betrokken minister beslissen, dat 
vragen, welke op zo een tijdstip zijn ingezonden dat de minister niet behoorlijk gelegenheid 
heeft gehad zijn antwoord voor te bereiden, schriftelijk zullen worden beantwoord vóór de 
eerstvolgende vragenuur.  
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Artikel 96C 
 
1. Tijdens het vragenuur kan geen verlof gevraagd worden tot het houden van een interpellatie, 

noch kunnen moties worden ingediend. 
2. Tijdens het vragenuur zijn interrupties niet toegestaan. 
3. Op het vragenuur is artikel 61 van de Staatsregeling van Curaçao, van overeenkomstige 

toepassing. Tevens zijn de artikelen 71 lid 1, 76, 77, 117 en 118 van dit Reglement zoveel mogelijk 
van overeenkomstige toepassing.  

 
 
ARTIKEL IV 
 
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad en treedt in werking met ingang van 
de datum van vaststelling door de Staten.  
 
 
 

De Voorzitter, 
Mw. Ch. America Francisca 
 
 
 
De Griffier, 
Dhr. mr. S.R. Cijntje 
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TOELICHTING 
 
Toelichting op interrupties (artikel 76) 
Tijdens vergaderingen debatteren Statenleden met ministers, andere genodigden en zo nodig met 
elkaar. Zij spreken via de voorzitter en richten zich derhalve tot de Voorzitter en niet tot elkaar. 
Uitgangspunt is dat een spreker niet mag worden gestoord tijdens zijn redevoering. Dit 
uitgangspunt kan worden verbroken wanneer de Voorzitter de spreker moet herinneren tot het 
naleven van het reglement van orde of wanneer sprake is van een interruptie. Bij een interruptie 
laat de voorzitter toe dat een spreker in zijn redevoering wordt onderbroken door een ander voor 
het doen van een korte opmerking of het stellen van vragen zonder inleiding. Bij interrupties is 
voorafgaande toestemming van de voorzitter vereist. De voorzitter is te allen tijde bevoegd om het 
woord te ontnemen van het lid dat om interruptie heeft verzocht. Tijdens de interruptie wordt de 
sprekerstijd van het lid dat op dat moment het woord voert, stilgelegd. De spreker wordt dus in 
zijn redevoering onderbroken. Deze onderbreking mag niet eindeloos duren. Vandaar dat gekozen 
wordt om per lid maximaal drie interrupties toe te laten voor elk agendapunt.  
 
Toelichting op het vragenuur (artikelen 96A tot en met 96C).  
Op verzoek van veel Statenleden is de zogeheten vragenuur geïntroduceerd. De op basis van dit 
artikel gestelde vragen worden in behandeling genomen tijdens een “bijeenkomst” van de Staten. 
Gekozen is voor een bijeenkomst, waarbij geen quorumvereiste geldt en het ontbreken van 
quorum de essentie van het vragenuur, namelijk opheldering krijgen bij acute vragen en 
onderwerpen, niet in de weg staat.  
 
De bedoeling is dat het vragenuur ook beperkt blijft tot één uur per bijeenkomst en dat het om 
“vraag en antwoord” gaat. Het moet geen lange sessie zijn, waarbij de essentie verloren gaat. De 
voorzitter heeft echter de bevoegdheid om het vragenuur met maximaal één kwartier te 
verlengen.  
 
Om het vragenuur te kunnen beperken tot een uur, is soms een selectie noodzakelijk. De selectie 
van de vragen die gesteld zullen worden tijdens het vragenuur vindt plaats door de voorzitter 
van de Staten. Om openheid en transparante te waarborgen bij de selectie van vragen, houdt de 
voorzitter de volgende criteria in acht. 
 

1. Procedurele bezwaren:   
- betreft het vragen die reeds schriftelijk zijn gesteld?  
- zijn de vragen reeds ter sprake geweest tijdens een vragenuur? 
- is er binnen twee weken een vergadering gepland met dit onderwerp? Of is het 

onderwerp recentelijk behandeld? 
2. Actualiteit: het onderwerp moet actueel zijn of dient feiten te betreffen die onlangs 

bekend zijn geworden.  
3. Urgentie: de voorzitter beoordeelt tevens of er sprake is van een zekere mate van 

urgentie. 
4. Gewicht: de voorzitter toetst tenslotte of het onderwerp van voldoende gewicht is om 

besproken te worden.   
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Naast voornoemde criteria zijn er andere belangrijke overwegingen die een rol kunnen spelen 
bij de beoordeling van de voorzitter. Zo kan de voorzitter zich de volgende vragen stellen:  
 
- wordt de bevoegde Minister aangesproken?  
- betreft het onderwerp een aangelegenheid van de regering of die de regering   
   raakt?  
- loopt er een (justitieel) onderzoek ten aanzien van dit onderwerp?  
- is de zaak onder de rechter (sub judice)?  
- is de bron van de informatie dubieus? (Betreft het bijvoorbeeld gelekte informatie die niet kan 
worden geverifieerd?) 
 
Indien een verzoek door de voorzitter wordt afgewezen, wordt de vragensteller schriftelijk 
hiervan geïnformeerd. De vragensteller kan, indien gewenst, zijn vragen met gebruikmaking van 
artikel 96 van dit Reglement aan de Minister stellen. Tegen de afwijzing door de voorzitter 
bestaat geen mogelijkheid om in bezwaar te gaan.  
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