
           
 
Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse  
ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) 
 
 
Landsverordening van de houdende  
regeling van de uitgifte van  
het Publicatieblad, de bekendmaking 
en de inwerkingtreding van wettelijke 
regelingen, alsmede de bekendmaking 
van officiële berichten en bekendmaking 
van mededelingen in de Curaçaosche Courant. 
(Bekendmakingsverordening) 
==================================  
 
 

IN NAAM DER KONINGIN! 
 
 

DE GOUVERNEUR van Curaçao, 
 
In overweging genomen hebbende: 
 

dat het nodig is wettelijke regelen vast te stellen met betrekking tot de uitgifte van het 
Publicatieblad, en dat het tevens gewenst is bepalingen vast te stellen inzake de opneming van 
wettelijke regelingen, Koninklijke Besluiten, landsbesluiten, houdende algemene maatregelen en 
ministeriële regelingen met algemene werking, alsmede officiële bekendmakingen in De 
Curaçaosche Courant; 

 
Gelet op artikel III van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de 

Nederlandse Antillen  
 

 
H E E F T   B E S L O T E N:  

 
Artikel l 
 

Door de Regering wordt voorzien in de uitgifte van het Publicatieblad van Curaçao. 
 

Artikel 2 
  

Het Publicatieblad zal aan het hoofd voeren: 
het jaartal, het wapen van Curaçao, het nummer en het woord „Publicatieblad". 
 

Artikel 3 
 

1. In De Curaçaosche Courant worden opgenomen alle officiële berichten en bekendmakingen 
die Landsorganen aan het publiek willen mededelen. 
2. Wanneer in wettelijke regelingen bekendmakingen worden voorgeschreven in het blad waarin 
van Landswege de officiële berichten worden opgenomen geschiedt de bekendmaking in De 
Curaçaosche Courant. 
 

 
 



Artikel 4 
 

De zorg voor de uitgifte van het Publicatieblad en voor de opneming in De Curaçaosche Courant 
van wettelijke regelingen, Koninklijke besluiten, landsbesluiten, houdende algemene maatregelen 
en ministeriële regelingen met algemene werking, alsmede van officiële bekendmakingen berust 
bij de Minister van Algemene Zaken. 

 
Artikel 5 
 

1. De Minister van Algemene Zaken draagt zorg voor de plaatsing in het Publicatieblad van:  
a. rijkswetten;  
b. algemene maatregelen van rijksbestuur;  
c. landsverordeningen; 
d. landsbesluiten, houdende algemene maatregelen; 
e. ministeriële regelingen met algemene werking;  
f. besluiten tot vaststelling van het tijdstip waarop een in a tot en met d bedoelde  
regeling in werking treedt. 

2. De Minister van Algemene Zaken draagt eveneens zorg voor de plaatsing in het Publicatieblad 
van ministeriële beschikkingen met algemene werking alsmede van Koninklijke Besluiten, 
landsbesluiten en ministeriële beschikkingen waarvan plaatsing in het Publicatieblad is 
voorgeschreven, voorzover die niet in De Curaçaosche Courant dienen te worden 
bekendgemaakt. 
3. De ministeriële beschikking met algemene werking treedt in werking met ingang van het in de 
beschikking te bepalen tijdstip. 
 

Artikel 6 
 

1.  In afwijking van artikel 5 kan een regeling als daar bedoeld bepalen dat een daarbij behorende 
bijlage wordt bekendgemaakt door ter inzage legging  
 
2.   Van een bekendmaking als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan in het 
Publicatieblad. 

 
Artikel 7 
 

Het formulier van bekendmaking van een landsverordening luidt: 
“IN NAAM DER KONINGIN! 
De Gouverneur van Curaçao,  
In overweging genomen hebbende: 
(de beweegreden van de landsverordening) 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande 
landsverordening: 
(de landsverordening) 
Gegeven te Willemstad,” 

Artikel 8 
 
 

Het formulier van bekendmaking van een landsbesluit, houdende algemene maatregelen luidt: 
“IN NAAM DER KONINGIN! 
De Gouverneur van Curaçao, 
In overweging genomen hebbende: 
(de beweegreden van het besluit) 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
(het besluit) 
Gegeven te Willemstad,” 

 
Artikel 9 

 
Het formulier van bekendmaking van een ministeriële regeling met algemene werking luidt: 
De Minister (met vermelding portefeuille) 



Overwegende: 
Heeft besloten 
( het besluit) 
Gegeven te Willemstad 
De Minister van (met vermelding van de portefeuille)  

 
Artikel 10 
 

De Minister van Algemene Zaken voorziet de in artikel 5 genoemde wettelijke regelingen, 
Koninklijke Besluiten, landsbesluiten, houdende algemene maatregelen en ministeriële 
regelingen met algemene werking voor de plaatsing in het Publicatieblad c.q. de Curacaosche 
Courant van het navolgende onderschrift: 
“Uitgegeven de  
(invullen dagtekening en jaartal) 
De Minister van Algemene Zaken,”. 
 
     Artikel 11 
 
Landsverordeningen, landsbesluiten, houdende algemene maatregelen en ministeriële regelingen 
met algemene werking treden, indien een aanduiding daaromtrent in de regeling ontbreekt, in 
werking met ingang van de dertigste dag na datum van bekendmaking. 
 
     Artikel 12 
 
Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen kunnen regels worden vastgesteld met 
betrekking tot de volgende onderwerpen: 

a. de plaatsing van regelgeving en besluiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder d en e 
in het Publicatieblad; 

b. de instelling en het functioneren van een door de Minister van Algemene Zaken te 
beheren Centraal Register van wettelijke regelingen; 

c. de bewaring van oorspronkelijke exemplaren van landsverordeningen, landsbesluiten, 
houdende algemene maatregelen en ministeriële beschikkingen en daarbij behorende 
stukken; 

d. de opneming van berichten in de Curacaosche Courant.  
 

Artikel 13   
 
I. Deze landsverordening die kan worden aangehaald als „Bekendmakingsverordening" en treedt 
in werking met ingang van het tijdstip waarop de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de 
opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt.  
 
 
Gegeven te Curaçao, de  
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Inleiding  
 
Artikel 81 van de Staatsregeling van Curaçao bepaalt: “Bij landsverordening worden de 
bekendmaking en de inwerkingtreding van landsverordeningen geregeld. Zij treden niet in werking 
voordat zij zijn bekendgemaakt.”  
Artikel 83, tweede lid en vierde lid verklaren artikel 81 van overeenkomstige toepassing op 
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen onderscheidenlijk ministeriële regelingen met 
algemene werking.  
 
Deze landsverordening strekt ter uitvoering van genoemde bepalingen van de Staatsregeling van 
Curaçao en behelst regels met betrekking tot: 

a. de bekendmaking van landsverordeningen, landsbesluiten, houdende algemene maatregelen 
en ministeriële regelingen met algemene werking; 

b. de inwerkingtreding van de onder a genoemde regelingen.  
 
De afkondiging van rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur is geregeld in artikel 18 
van het Reglement voor de Gouverneur. Het Statuut bepaalt dat de landsregeringen hun 
medewerking verlenen voor de afkondiging. In verband hiermee zijn er in deze landsverordening ook 
enige algemene voorschriften opgenomen over de afkondiging van rijkswetten en algemene 
maatregelen van rijksbestuur.  
 
Bij het opstellen van de onderhavige landsverordening is gebruik gemaakt van het Nederlandse 
Antilliaanse Bekendmakingbesluit (P.B. 1987, no. 139) en de Landsverordening bekendmaking en 
inwerkingtreding van Aruba (A. B. 1987, 54).  
 
De bekendmaking van wettelijke regelingen 
 
De officiële bekendmaking van alle wettelijke regelingen (zie art. 2 van de Staatsregeling) zal 
plaatsvinden in het “Publicatieblad van Curaçao”. 
Op de regering berust de verantwoordelijkheid te voorzien in de uitgifte van het Publicatieblad en om 
waar nodig met gebruikmaking van artikel 12 van de onderhavige landsverordening te voorzien in 
nadere regels met betrekking tot het Publicatieblad.  
Op de Minister van Algemene Zaken berust echter - krachtens artikel 5 - de verantwoordelijkheid zorg 
te dragen voor de plaatsing in het Publicatieblad van de eerder genoemde wettelijke regelingen.  



 
De landsverordening regelt met het oog op de gewenste uniformiteit ook het formulier van 
bekendmaking van landsverordeningen( artikel 7), landsbesluiten, houdende algemene maatregelen 
(artikel 8) en ministeriële regelingen met algemene werking (artikel 9). Deze regels gelden uiteraard 
niet voor de rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur. Het Reglement voor de 
Gouverneur regelt het formulier voor de afkondiging van deze wettelijke regelingen.  
 
Naast het Publicatieblad regelt de landsverordening in artikel 4 de Curaçaosche Courant. Het betreft 
hier een medium waarin “alle officiële berichten en bekendmakingen die landsorganen aan het 
publiek willen mededelen” worden opgenomen. Het tweede lid van artikel 4 opent ook de mogelijkheid 
dat een wettelijke regeling de bekendmaking in de Curaçaosche Courant voorschrijft. De 
Curaçaosche Courant is een periodiek te verschijnen medium, waarin de communicatie met de 
bevolking soepel kan verlopen.  
 
In verband met de regels betreffende de bekendmaking is ook het bepaalde in artikel 6 van belang. 
Daarin is geregeld dat de wettelijke regeling kan bepalen dat een bij een wettelijke regeling 
behorende bijlage wordt bekend gemaakt door ter inzage legging. Artikel 4, tweede lid en artikel 6 
voorzien in de nodige flexibiliteit om vooral als het gaat om wettelijke regelingen met omvangrijke 
bijlagen toch op een soepele doch adequate manier in de bekendmaking te voorzien. Gedacht wordt 
hier bijvoorbeeld aan de publicatie van de begroting en verdragen.  
 
Uiteraard zal bij de bekendmaking ook gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van het 
internet. 
 
Het inwerkingtreden van wettelijke regelingen  
 
Met betrekking tot de inwerkingtreding van wettelijke regelingen bepaalt artikel 11 dat 
“landsverordeningen, landsbesluiten, houdende algemene maatregelen en ministeriële regelingen 
met algemene werking, indien een aanduiding daaromtrent in de regeling ontbreekt, in werking treden 
met ingang van de dertigste dag na datum van bekendmaking”.  
 
Over het in werkingtreden van rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur hoeft de 
onderhavige landsverordening geen bepaling te bevatten. Ingevolge artikel 22, tweede lid, van het 
Statuut en artikel 19, van het Reglement voor de Gouverneur treden deze regelingen in werking op 
het bij of krachtens die regeling te bepalen tijdstip.  
 
 


