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A° 2020 N° 128 
 
 
 
 

PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSVERORDENING van de 20ste november 2020 tot wijziging van de 
Landsverordening ombudsman1 (Landsverordening kinderombudsman) 

 
____________ 

 
In naam van de Koning! 

______ 
 

De Gouverneur van Curaçao, 
 
 
In overweging genomen hebbende: 
 
dat de bescherming van de rechten van jeugdigen in Curaçao hoge prioriteit geniet en dat het 
daarom belangrijk is om de effectiviteit van de reeds bestaande bescherming op een eenvoudige 
en duurzame wijze te verhogen; 
 
dat de noodzaak bestaat om in het kader van het vorenstaande onafhankelijk toezicht op de 
naleving van de bepalingen van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind hier 
te lande in het leven te roepen; 
 
dat de beoogde bescherming van de rechten van jeugdigen bereikt kan worden door de 
bestaande bevoegdheden van de ombudsman van Curaçao aan te vullen en op grond van artikel 
71, zesde lid, van de Staatsregeling van Curaçao andere taken aan de ombudsman op te dragen; 
 
dat het daarom wenselijk is om de bepalingen van de Landsverordening ombudsman te 
wijzigen;  
 
Heeft de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande 
landsverordening: 
 
 

                     
1 A.B 2010, no. 87, bijlage r, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2020, no. 103.  
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Artikel I 
 
De Landsverordening ombudsman wordt als volgt gewijzigd: 

 
 
A.  Artikel 1 komt als volgt te luiden: 

 
Artikel 1 

 
1. In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:  

a.  ambtenaar:  
 1◦ een ambtenaar in de zin van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht2 en een 

gewezen ambtenaar; 
 2◦  een persoon met wie een bestuursorgaan een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 

recht is aangegaan, ook na het beëindigen van deze arbeidsovereenkomst; 
3◦  een dienstplichtige in de zin van de Dienstplichtverordening 19613, ook na het einde 

van de dienstplicht; 
4◦  andere personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het   bestuursorgaan, 

ook na het beëindigen van de werkzaamheden;  
b.  bestuursorgaan:  

een persoon of een college met enig openbaar gezag bekleed, met uitzondering van: 
1. de Staten van Curaçao; 
2. onafhankelijke, bij landsverordening of rijkswet ingestelde organen die met 

rechtspraak zijn belast, daaronder mede begrepen de voorzitters, de leden, de 
commissies uit hun midden, de griffiers en de secretarissen; 

c.  gedraging:  
  het handelen of nalaten door een bestuursorgaan of door een    privaatrechtelijke 
organisatie in een bepaalde aangelegenheid; 

d.  jeugdige:  
      een persoon die de meerderjarigheidsleeftijd nog niet heeft bereikt; 
e.   kinderombudsman:  
      de kinderombudsman, bedoeld in artikel 9, vierde lid; 
f.   minister:  
     de minister van Algemene Zaken; 
g.  ombudsman:  

       de ombudsman, bedoeld in artikel 2; 
h.  privaatrechtelijke organisatie:  

een rechtspersoon, niet zijnde een bestuursorgaan, die een taak uitoefent op het gebied 
van onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, gezondheidszorg of anderszins belast is met 
een taak ten aanzien van jeugdigen; 
 
 

                     
2 A.B. 2010, no. 87, bijlage f, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2016, no. 49. 
3 P.B. 1961, no. 223. 
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i.   rechten van jeugdigen:  
de rechten van jeugdigen, opgenomen in het op 20 november 1989 te New York tot stand 
gekomen Verdrag inzake de rechten van het kind (Trb. 1990, 46);  

j.   rechterlijke instantie:  
     personen of colleges, bij of krachtens landsverordening geheel of gedeeltelijk met 

rechtspraak belast en, voor zover het deze rechtspraak betreft, van het openbaar bestuur 
onafhankelijk.       

2. Een gedraging van een ambtenaar verricht in de uitoefening van zijn functie, wordt 
aangemerkt als een gedraging van het bestuursorgaan onder wiens verantwoordelijkheid 
hij werkzaam is.  

3.   Een gedraging van een medewerker of van een orgaan van een privaatrechtelijke organisatie 
verricht in de uitoefening van zijn functie, wordt aangemerkt als een gedraging van die 
privaatrechtelijke organisatie. 

  
 
B.   
Artikel 2 komt als volgt te luiden: 
 

Artikel 2 
 

1.  Er is een ombudsman. 
2.  De ombudsman heeft tot taak desgevraagd of uit eigen beweging: 

a.  onderzoek in te stellen naar gedragingen van bestuursorganen of privaatrechtelijke 
organisaties; 

b.  te bevorderen dat de rechten van jeugdigen worden geëerbiedigd door bestuursorganen 
en door privaatrechtelijke organisaties. 

3.  De taak, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, verricht de ombudsman door in elk geval:  
a. voorlichting en informatie te geven over de rechten van jeugdigen; 
b. gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de regering en aan de Staten over 

respectievelijk wetgeving die en beleid dat de rechten van jeugdigen raken; 
c. het instellen van onderzoek naar de eerbiediging van de rechten van jeugdigen; 
d. het houden van toezicht op de wijze waarop klachten van jeugdigen of hun wettelijke 

vertegenwoordigers door de daartoe bevoegde bestuursorganen of privaatrechtelijke 
organisaties worden behandeld. 

4.  Bij de uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, houdt de ombudsman 
zoveel mogelijk rekening met het belang en de mening van de jeugdige die in staat is zijn 
eigen mening te vormen, waarbij aan de mening van de jeugdige passend belang wordt 
gehecht in overeenstemming met zijn leeftijd en rijpheid. 
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C. 
In artikel 9 wordt, onder vernummering van het vierde tot en met zevende lid tot het vijfde tot 
en met achtste lid, een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende:  
4.  De ombudsman wijst zo spoedig mogelijk een ombudsman-plaatsvervanger aan die de 

bevoegdheden, genoemd in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, uitoefent. Deze ombudsman-
plaatsvervanger, bedoeld in de eerste volzin, heeft de functie van kinderombudsman.  

 
 
D. 
Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het eerste lid komt te luiden: 

1. Een ieder heeft het recht de ombudsman te verzoeken een onderzoek als bedoeld in artikel 
2, tweede lid, onderdeel a, respectievelijk artikel 2, derde lid, onderdeel c, in te stellen naar 
de wijze waarop een bestuursorgaan of privaatrechtelijke rechtspersoon zich in een 
bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen, 
tenzij sedertdien meer dan een jaar is verstreken. 

2.  Onder vernummering van het tweede tot en met negende lid tot het vierde tot en met elfde 
lid, een nieuw tweede en derde lid ingevoegd, luidende:  
2. Een ieder die meent dat één of meer rechten van jeugdigen niet worden geëerbiedigd 

door een bestuursorgaan of een privaatrechtelijke organisatie, kan de ombudsman 
verzoeken een onderzoek als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel c, in te stellen. 

3.  Op de behandeling van de verzoeken, bedoeld in het tweede lid, zijn de artikelen 12, 
vierde lid, tot en met 25 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat: 
a. voor bestuursorgaan wordt gelezen: bestuursorgaan of privaatrechtelijke organisatie; 
b. voor ambtenaar wordt gelezen: ambtenaar of medewerker; 
c.   voor administratiefrechtelijke voorziening, wordt gelezen: administratiefrechtelijke 

voorziening of klachtenprocedure. 
 
 
E.  
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening kinderombudsman. 
 
 
Artikel II 
Indien het bij aanbiedingsformulier van de Gouverneur van Curaçao van 13 april 2017 
ingediende ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening ombudsman 
(Zittingsjaar 2016-2017-113) tot landsverordening is of wordt verheven en artikel I, onderdeel A, 
van die landsverordening later in werking treedt dan de Landsverordening kinderombudsman, 
dan vervalt artikel I, onderdeel A, van die landsverordening. 
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Artikel II 
 
Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.  
 
 
Artikel III 
 
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening kinderombudsman 
        
 
 
       Gegeven te Willemstad, 20 november 2020 

L.A. GEORGE-WOUT 
 
 
 

De Minister van Algemene Zaken, 
E. P. RHUGGENAATH 

 
 
 

 Uitgegeven de 20ste november 2020 
 De Minister van Algemene Zaken, 

 E. P. RHUGGENAATH 
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