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Besluit van 5 mei 2021, tot afkondiging van het besluit van 8 april 2021 houdende 
vervallenverklaring van het Besluit van 3 maart 2021 houdende de overdracht van de 
bevoegdheden in het kader van het onderzoek van de geloofsbrief inzake een opengevallen 
zetel in de Staten van Curaçao (Stb. 2021, 116)  
 

____________ 
 

In naam van de Koning! 
______ 

 
De Gouverneur van Curaçao, 

 
Vanwege de Koning de last ontvangen hebbende tot afkondiging van onderstaand besluit: 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, 
enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 
april 2021, nr. 2021-0000168482; 

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit van 3 maart 2021, houdende de overdracht van de 
bevoegdheden in het kader van het onderzoek van de geloofsbrief inzake een opengevallen zetel 
in de Staten van Curaçao (Stb. 2021, 116); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel 

Het Besluit van 3 maart 2021, houdende de overdracht van de bevoegdheden in het kader van 
het onderzoek van de geloofsbrief inzake een opengevallen zetel in de Staten van Curaçao (Stb. 
2021, 116) vervalt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit 
besluit wordt geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van 
dit besluit dat in het Staatsblad en in het Publicatieblad van Curaçao zal worden geplaatst. 

 

‘s-Gravenhage, 8 april 2021 

      Willem-Alexander 

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken  
en Koninkrijksrelaties, 

R.W. Knops 
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 Uitgegeven de zesentwintigste april 2021 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus 

  
 

Heeft opneming daarvan in het Publicatieblad bevolen, 
 Gedaan te Willemstad, de 5de mei 2021 

L.A. GEORGE-WOUT 
 

 

Uitgegeven, de 17de mei 2021  
De Minister van Algemene Zaken,  

E.P. RHUGGENAATH 
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