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De Gouverneur van Curaçao
Op voordracht van de Minister van Justitie;
Gelezen:
de brief d.d. 28 april 2014 van de President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
Overwegende:
dat vanwege het vertrek van de rechter in ambtenarenzaken en enkele rechter-plaatsvervanger in
ambtenarenzaken van Curaçao en het door hen verzochte ontslag, alsmede vanwege de
noodzakelijke benoemingen van de leden en plaatsvervangende leden van de Raad van beroep in
ambtenarenzaken van Curaçao, moet worden voorzien in de hieronder vermelde vacatures;
Gelet op:
artikelen 9 en 19 van de Regeling Ambtenarenrechtspraak;

Heeft goedgevonden:

Artikel 1
Aan de volgende personen wordt onder dankzegging voor de bewezen diensten ontslag verleend:
a. met ingang van 1 augustus 2013:
- mr. R.W.J. van Veen, als rechter-plaatsvervanger in ambtenarenzaken;
- mr. M.T. Paulides, als rechter-plaatsvervanger in ambtenarenzaken;
- mr. H.E. de Boer, als rechter-plaatsvervanger in ambtenarenzaken;
- mr. C.F. Mewe, als rechter-plaatsvervanger in ambtenarenzaken;
- mr. I.K. van Acker, als rechter-plaatsvervanger in ambtenarenzaken;
b. met ingang van 1 april 2014:
- mr. J.P. de Haan, als rechter in ambtenarenzaken;
c. met ingang van 1 augustus 2014:
- mr. J.Th. Drop, als rechter-plaatsvervanger in ambtenarenzaken.
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De volgende personen worden voor de duur van zes (6) jaren benoemd:
a. met ingang van 1 augustus 2014:
- mr. M.C.B. Hubben, tot rechter in ambtenarenzaken;
b. met ingang van 10 oktober 2010:
- mr. A.R. Ramirez, tot lid van de Raad van beroep in ambtenarenzaken;
- mr. drs. J. Sybesma, tot lid van de Raad van beroep in ambtenarenzaken;
c. met ingang van 1 augustus 2013:
- mr. S. Verheijen, tot plaatsvervangend lid van de Raad van beroep in ambtenarenzaken;
d. met ingang van 1 augustus 2014:
- mr. L.C. Hoefdraad, tot plaatsvervangend lid van de Raad van beroep in ambtenarenzaken.

Artikel 3
Dit landsbesluit wordt in het Publicatieblad geplaatst.

Artikel 4
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van het Publicatieblad
waarin het is geplaatst en werkt wat betreft:
- artikel 2, onderdeel b, terug tot en met 10 oktober 2010;
- artikel 1, onderdeel a en artikel 2, onderdeel c, terug tot en met 1 augustus 2013 en
- artikel 1, onderdeel b, terug tot en met 1 april 2014.

Willemstad, 30 juni 2014
L.A. GEORGE-WOUT

De Minister van Justitie,
N.G. NAVARRO

Uitgegeven de 8ste augustus 2014
De Minister van Algemene Zaken,
I.O.O. ASJES

