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LANDSBESLUIT 

van de FEB 2 2 2021 no. 21 f.19b 
D e G o u v e r n e u r v a n C u r a ~ a o, 

Op de voordracht van de Minister van Algemene Zaken, handelende in 
overeenstemming met het gevoelen van de raad van ministers, 

Overwegende: 

dat de regering van Curacao een beleid voorstaat <lat gericht is op de 
realisering van natievorming ("nation building"), emancipatie en 
identiteitsontwikkeling; 

<lat nation-building een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van overheid en 
burgers; 

dat historische en culturele bewustwording van de gemeenschap bijdragen aan 
de ontwikkeling van de eigenwaarde; 

<lat het wenselijk is om na meer clan 10 jaar autonomie, ter versterking van het 
bewustzijn over de potentie tot zelfbestuur, het wapen van het voormalige 
eilandgebied Curacao in de voormalige Nederlandse Antillen te vervangen 
door een ander nationaal symbool voor het Land Curacao: 

dat een nieuw nationaal symbool wenselijk is, wat het gevoel van 
saamhorigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid uitstraalt en inspiratie 
geeft om met nieuwe energie vooruit te komen en het maximale te halen uit de 
potentie van Curacao: 

dat een participatietraject waaraan alle burgers volwaardig mee mogen doen 
met het ontwerpen en mede kunnen kiezen voor het nieuwe nationaal 
symbool, bijdraagt tot acceptatie en herkenning van dit symbool van het land; 

dat het wenselijk is een commissie in te steUen die de Minister van Algemene 
Zaken en de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport adviseert 
inzake het doen van voorstellen, die aan de raad van ministers ter goedkeuring 
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worden voorgelegd, die moeten leiden tot een embleem, voorgedragen door 
de Curacaose samenleving, ter vervanging van het wapen van Curacao. 

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

Artikel 1 

Een commissie in te stellen, genaamd 'Komishon Emblema pa Korsou, verder te 
noemen: de commissie. 

Artikel 2 

1. De comrrussie heeft tot taak de _Minister van Algemene Zaken en de 
Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport te adviseren over 
het traject dat moet leiden tot een nieuw nationaal symbool voor het Land 
Curacao. 

2. De taken en verantwoordelijkheden van de commissie houden onder meer 
in: 
a. het in goede banen leiden van het voorlichtingstraject <lat moet leiden 

naar een nieuw nationaal symbool voor het Land Curacao ter 
vervanging van het sinds 10 oktober 2010 dienstdoende wapen dat 
oorspronkelijk sinds 24 juli 1964 het wapen was van het voormalige 
eilandgebied Curacao: 

b. het opstellen van de spelregels voor het participatie- en selectietraject 
w.o. het vaststellen van selectie en beoordelingscriteria voor de door de 
burgers ingediende voorstellen; 

c. de voorlichting- en wervingscampagne om de bevolking te activeren 
om deel te nemen met het bedenken en indienen van voorstellen; 

d. het pre-selecteren van maximaal tien (10) finalisten van de ingediende 
voorstellen die aan het publiek voorgelegd zullen worden voor het 
maken van een keuze door middel van stemming; 

e. het koppelen van de finalisten aan deskundigen die hun zullen 
assisteren in het perfectioneren van hun ontwerp voordat dit ontwerp 
voor stemming voorgelegd wordt aan het publiek; 

f. het nieuwe nationaal symbool beargumenteerd kiezen uit de publieke 
top drie (3); 

g. de presentatie van de winnaar aan het publiek en de prijsuitreiking. 

Artikel 3- 

1. De commissie bestaat uit een oneven aantal van zeven (7) leden, bestaande 
uit ieder geval een vertegenwoordiger van het ministerie van Algemene 
Zaken en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. 

2. De Minister van Algemene Zaken benoemt twee leden zijnde: de voorzitter 
en de secretaris. 
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3. De overige maximaal vijf (5) leden warden benoemd door de Minister van 
Algemene Zaken in samenspraak met de Minister van Onderwijs, 
Wetenschap, Cultuur en Sport. 

4. De benoeming geschiedt voor een periode van maximaal 1 jaar, zo niet 
eerder op het moment <lat de taken van de commissie zijn volbracht. 
Herbenoeming kan te allen tijde plaatsvinden. 

5. De leden van de commissie warden geselecteerd en benoemd op grand van 
hun kennis en ervaring op sociaalmaatschappelijk gebied, historisch, 
cultureel, economisch, marketing, staatkundig of bestuurskundig gebied. 

6. De leden van de commissie functioneren objectief, onpartijdig en 
onafhankelijk. 

7. De commissie bestaat uit minstens een lid dat, ten tijde van de benoeming, 
niet ouder is dan 30 jaar. 

8. De leden van de commissie warden op eigen verzoek door de Minister van 
Algernene Zaken, eervol ontslagen. Zij kunnen voorts door de Minister van 
Algemene Zaken, warden geschorst en ontslagen wegens ongeschiktheid, 
onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden. 

Artikel 4 

1. De commissie kan voor het inwinnen van inlichtingen zich wenden tot 
daartoe door de Minister van Algemene Zaken en/of de Minister van 
Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport, aangewezen ambtenaren. 

2. De comrnissie kan zich voorts doen bijstaan door andere personen, voor 
zover <lat voor de vervulling van haar taak nodig is. 

Artikel 5 

1. De !eden van de comrnissie ontvangen voor hun werkzaamheden een 
symbolische vergoeding van NAf 100,- per maand ten laste van de 
begrotingspost van het Secretariaat van de Raad van Ministers, 
Vergaderkosten & Presentiegeld, met no. 110301.4338. 

2. De ]eden van de commissie die tevens ambtenaar zijn ontvangen geen 
vergoeding. 

Artikel 6 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening 
ervan. 

Afschrift van d it landsbesluit wordt gezonden aan: 
de Staten, 
de Secretaris-generaal van Algemene Zaken, 
de Secretaris-generaal van Onderwijs, Welenschap, Cultuur en Sport, 
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de Sectordirecteur van de Uitvoeringsorganisatie Cultuur en Sport, 
de Directeur van Communicatie en Voorlichting, en 
de belanghebbenden. 

emene Zaken, 


