
 

 

 

  

 

Overwegende: 

- dat een statutair bestuurder de juridische en officiële bestuurder is van een B.V. 

of N.V., geregistreerd zowel bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid als 

bij de SVB en de functie van directeur bekleedt; 

- dat artikel 2:8, lid 5, van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao bepaalt dat de 

rechtsverhouding tussen een bestuurder en de rechtspersoon wordt niet 

aangemerkt of mede aangemerkt als een arbeidsovereenkomst; 

- dat de werkrelatie tussen de B.V. of N.V. en betrokkene niet als een 

arbeidsovereenkomst kan worden gekwalificeerd en als zodanig de directeur 

ook niet onder de definitie van werknemer in de zin van de Landsverordening 

Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) en de Landsverordening 

Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) valt; 

- dat onder de definitie van “werknemer” in artikel 1 van de Landsverordening 

Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) en in artikel 1 van de Landsverordening 

Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14) wordt verstaan een ieder die voor 

een werkgever in dienstverband of persoonlijk in aangenomen werk arbeid 

verricht; 

- dat met inachtneming van het bovenstaande is komen vast te staan dat 

betrokkene geen werknemer is in de zin der Landsverordening 

Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) noch in de zin van de Landsverordening 

Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14); 

- dat aangezien betrokkene geen werknemer is in de zin der Landsverordening 

Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) en in de zin van de Landsverordening 

Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14), ook geen ziekengeld aan 

betrokkene kan worden uitgekeerd voor de duur van zijn 

arbeidsongeschiktheid; 

 

Gelet op:      artikel 1 van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14), 

artikel 1 van de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) en artikel 

2:8, lid 5, van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao;  

 

Beslist: dat de statutaire directeur ook geen recht heeft op grond van de Landsverordening 

Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15) noch op grond van de Landsverordening 

Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14). 
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