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PUBLICATIEBLAD 
 

 
LANDSVERORDENING van de 11de september 2015 tot wijziging van de 
Landsverordening administratieve rechtspraak1 
 

____________ 
 

In  naam  van de  Koning! 
______ 

 
De  Gouverneur  van  Curaçao, 

 

 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat gelet op artikel 89, tweede lid, van de Staatsregeling van Curaçao, het noodzakelijk is 
algemene regels van bestuursrecht vast te stellen; 
 
dat alsmede ter bevordering van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de administratieve 
rechtspraak, wenselijk is de Landsverordening administratieve rechtspraak op enige punten te 
wijzigen; 
 
dat het ontwerp aan de Staten van de Nederlandse Antillen is aangeboden op 7 oktober 2010 
en onder verwijzing naar additioneel artikel IV bij de Staatsregeling van Curaçao de 
behandeling is voortgezet; 
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten vastgesteld onderstaande 
landsverordening: 
 
 
ARTIKEL I 
 
De Landsverordening administratieve rechtspraak wordt gewijzigd als volgt: 
 
A 
Na artikel 9 worden drie artikelen ingevoegd, luidende als volgt: 
 

Artikel 9a 
 

 1. Het aanhangig zijn van beroep tegen een beschikking laat een bestaande bevoegdheid 
tot intrekking of wijziging van die beschikking onverlet. 

 2. Het bestuursorgaan doet van een intrekking of wijziging van een beschikking 
waartegen beroep aanhangig is, onverwijld mededeling aan het Gerecht. 

 

                     
1
 P.B. 2001, no. 79 
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Artikel 9b 

 

 1. Indien een bestuursorgaan een beschikking als bedoeld in artikel 9a heeft gegeven, heeft 

het beroep mede betrekking op de nieuwe beschikking, tenzij deze geheel aan het 

beroep tegemoet komt. 

 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als het beroep is ingesteld nadat het 

bestuursorgaan een beschikking als bedoeld in artikel 9a heeft gegeven. 

 3. Indien een ander orgaan een bezwaar- of beroepschrift tegen de nieuwe beschikking 

ontvangt, zendt het dit door aan het Gerecht, onder gelijktijdige mededeling hiervan aan 

de afzender. De dag waarop het bezwaar- of beroepschrift bij het onbevoegde orgaan is 

ingediend, geldt als de dag waarop het is ontvangen. 

 4. Intrekking van de bestreden beschikking staat niet in de weg aan vernietiging van die 

beschikking, indien de indiener van het beroepschrift daarbij belang heeft. 

 

Artikel 9c 

 

 1. Indien beroep aanhangig is tegen een weigering als bedoeld in artikel 3, tweede of derde 

lid, en het bestuursorgaan alsnog een beschikking geeft, heeft het beroep mede 

betrekking op deze beschikking, tenzij deze geheel aan het beroep tegemoet komt. 

 2. Indien het bestuursorgaan een beschikking geeft als bedoeld in het eerste lid, doet het 

daarvan onverwijld mededeling aan het Gerecht. 

 3. De weigering kan alsnog worden vernietigd indien de indiener van het beroepschrift 

daarbij belang heeft. 

 

B 

Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt: 

 

1. Het eerste lid komt te luiden: 

 

 1. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn 

vangt aan op de dag na die waarop de beschikking  is gegeven.  

 

2. Na het tweede lid wordt, onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde 

lid, een lid ingevoegd, luidende als volgt: 

 

 3. Een voor het begin van de termijn ingediend beroepschrift wordt niet op die grond niet-

ontvankelijk verklaard, indien de beschikking ten tijde van de indiening reeds tot stand 

was gekomen of de indiener redelijkerwijs kon menen dat dit het geval was. De 

behandeling van het beroep kan worden aangehouden tot het begin van de termijn. 

 

C 

Na artikel 16 wordt een artikel ingevoegd, luidende als volgt: 

 

Artikel 16a 

 

 1. Indien het beroep is gericht tegen het niet tijdig geven van een  beschikking, is het niet 

aan een termijn gebonden. 

 2. Het beroepschrift kan worden ingediend zodra het bestuursorgaan in gebreke is tijdig 

een beschikking te geven. 
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 3. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien het beroepschrift onredelijk laat is 

ingediend. 

 

D 

In artikel 17, achtste lid, wordt "het Gerecht" vervangen door: de griffier van het Gerecht. 

 

E 

Artikel 20, tweede lid, komt als volgt te luiden: 

 

 2. Is het beroep ingediend bij een onbevoegd bestuursorgaan of een onbevoegd orgaan met 

rechtspraak belast, dan wordt het, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, 

zo spoedig mogelijk doorgezonden aan het bevoegde orgaan onder gelijktijdige 

mededeling hiervan aan de afzender. De dag, waarop het beroepschrift bij het 

onbevoegde orgaan is ingediend, geldt als de dag waarop het is ontvangen. 

 

F 

Na artikel 46 wordt een artikel ingevoegd, luidende als volgt: 

 

Artikel 46a 

 

 1. Het Gerecht sluit de behandeling ter zitting, indien het van oordeel is dat deze is 

voltooid. 

 2. Zodra de behandeling ter zitting is gesloten, deelt de voorzitter mee wanneer uitspraak 

zal worden gedaan. 

 

G 

Artikel 47 wordt gewijzigd als volgt: 

In het tweede lid wordt, na de laatste volzin, een nieuw volzin toegevoegd, luidende als volgt:  

 

In dat geval doet het Gerecht daarvan mededeling aan partijen en stelt hen in de 

gelegenheid zich over die feiten uit te laten. 

 

H 

Artikel 48 komt als volgt te luiden:  

 

Artikel 48 

 

 1. Als na de sluiting van de behandeling ter zitting blijkt dat de behandeling van de zaak 

niet volledig is geweest, kan de behandeling ter zitting en zo nodig het vooronderzoek 

worden heropend. In dat geval zijn de paragrafen 5 tot en met 8 van dit hoofdstuk van 

toepassing. 

 2. De griffier doet van een heropening terstond mededeling aan alle partijen. 

 

I 

Artikel 50 wordt gewijzigd als volgt: 

 

1. In het twaalfde lid wordt “Landsbesluit op de gratis rechtsbijstand” vervangen door 

“Landsbesluit kosteloze rechtskundige bijstand”. 
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2. Na het twaalfde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende als volgt: 

 

 13. Voor zover tegen de uitspraak van het Gerecht hoger beroep kan worden ingesteld bij 

het Hof, wordt hiervan, alsmede van de beroepstermijn, in de uitspraak mededeling 

gedaan. 

 

J 

Na artikel 50 wordt een artikel ingevoegd, luidende als volgt: 

 

Artikel 50a 

 

Het Gerecht kan een beschikking ondanks strijd met een algemeen verbindend 

voorschrift of algemeen rechtsbeginsel in stand laten, indien blijkt dat  belanghebbenden 

daardoor niet worden benadeeld. 

 

K 

Artikel 56 wordt gewijzigd als volgt: 

 

1. Het eerste lid komt te luiden: 

 

 1. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn 

vangt aan op de dag na die waarop de beschikking is gegeven. 

 

2. Na het tweede lid wordt, onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde 

lid, een nieuw derde lid ingevoegd, luidende als volgt: 

 

 3. Een voor het begin van de termijn ingediend bezwaarschrift wordt niet op die grond 

niet-ontvankelijk verklaard, indien de beschikking ten tijde van de indiening reeds tot 

stand was gekomen of de indiener redelijkerwijs kon menen dat dit het geval was. De 

behandeling van het bezwaar kan worden aangehouden tot het begin van de termijn. 

 

L 

Na artikel 56 wordt een artikel ingevoegd, luidende als volgt: 

 

Artikel 56a 

 

 1. Indien het bezwaar is gericht tegen het niet tijdig geven van een beschikking is het niet 

aan een termijn gebonden. 

 2. Het bezwaarschrift kan worden ingediend zodra het bestuursorgaan in gebreke is tijdig 

een beschikking te geven. 

 3. Het bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard indien het bezwaarschrift onredelijk laat 

is ingediend. 

 

M 

Artikel 59, tweede lid, komt als volgt te luiden: 

 

 2. Is het bezwaarschrift ingediend bij een onbevoegd bestuursorgaan of een onbevoegd 

orgaan met rechtspraak belast, dan wordt het, nadat daarop de datum van ontvangst is 

aangetekend, zo spoedig mogelijk doorgezonden aan het bevoegde (bestuurs)orgaan 
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onder gelijktijdige mededeling hiervan aan de afzender. De dag, waarop het 

bezwaarschrift bij het onbevoegde (bestuurs)orgaan is ingediend, geldt als de dag 

waarop het is ontvangen. Hetzelfde geldt voor schrifturen bevattende administratief 

beroep. 

 

N 

In artikel 68 wordt een lid toegevoegd, luidende als volgt: 

 

 3. Het bestuursorgaan kan een beschikking ondanks strijd met een algemeen verbindend 

voorschrift in stand laten, indien blijkt dat belanghebbenden daardoor niet worden 

benadeeld. 

 

O 

Na artikel 69 worden twee artikelen ingevoegd, luidende als volgt: 

 

Artikel 69a 

 

 1. Het aanhangig zijn van bezwaar tegen een beschikking laat een bestaande bevoegdheid 

tot intrekking of wijziging van die beschikking onverlet. 

 2. Indien een bestuursorgaan een beschikking als bedoeld in het eerste lid heeft gegeven, 

heeft het bezwaar mede betrekking op de nieuwe beschikking, tenzij deze geheel aan 

het bezwaar tegemoet komt. 

 3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing als het bezwaarschrift is ingediend 

nadat het bestuursorgaan een beschikking als bedoeld in het eerste lid heeft gegeven. 

 4. Intrekking van de bestreden beschikking staat niet in de weg aan gegrondverklaring van 

het bezwaar, indien de bezwaarde daarbij belang heeft. 

 

 

Artikel 69b 

 

 1. Indien bezwaar aanhangig is tegen een weigering als bedoeld in artikel 3, tweede of 

derde lid, en het bestuursorgaan alsnog een beschikking geeft, heeft het bezwaar mede 

betrekking op deze beschikking, tenzij deze geheel aan het bezwaar tegemoet komt. 

 2. Het bezwaar tegen de weigering kan alsnog gegrond worden verklaard, indien de 

indiener van het bezwaarschrift daarbij belang heeft. 

 

P 

In artikel 75 wordt “53” vervangen door: 52. 

 

Q 

Na artikel 76 wordt een artikel ingevoegd, luidende als volgt: 

 

Artikel 76a 

 

 1. Is hoger beroep ingesteld terwijl slechts beroep of verzet bij het Gerecht mogelijk is, 

dan zendt het Hof het beroepschrift, nadat daarop de datum van ontvangst is 

aangetekend, naar het Gerecht, onder gelijktijdige mededeling hiervan aan de afzender. 

 2. De dag waarop het beroepschrift bij het Hof is ingediend, geldt als de dag waarop het is 

ontvangen. 
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R 

Artikel 78 komt als volgt te luiden: 

 

Artikel 78 

 

 1. Het Hof bevestigt de uitspraak, hetzij met overneming, hetzij met verbetering van de 

gronden of doet, met gehele of gedeeltelijke vernietiging van de uitspraak, hetgeen het 

Gerecht had behoren te doen. 

 2. Indien het Gerecht zich onbevoegd of het beroep niet-ontvankelijk heeft  verklaard en 

het Hof deze uitspraak vernietigt, kan het Hof het beroep ter verdere behandeling 

terugwijzen naar het Gerecht, dan wel de zaak zelf afdoen.  

 3. In andere gevallen waarin het Hof de uitspraak van het Gerecht vernietigt, kan het het 

beroep ter verdere behandeling terugwijzen naar het Gerecht. 

 4. Op een hernieuwde behandeling door het Gerecht zijn de hoofdstukken 3, 5 en 6 van 

toepassing, voorzover in dit hoofdstuk niet anders is bepaald. 

 

S 

Na artikel 78 worden vijf artikelen ingevoegd, luidende als volgt: 

 

Artikel 78a 

 

 1. Het aanhangig zijn van hoger beroep tegen een beschikking laat een bestaande 

bevoegdheid tot intrekking of wijziging van die beschikking onverlet. 

 2. Het bestuursorgaan doet van een intrekking of wijziging van een beschikking waartegen 

hoger beroep aanhangig is, onverwijld mededeling aan het Hof. 

 

Artikel 78b 

 

 1. Indien een bestuursorgaan een beschikking als bedoeld in artikel 78a heeft gegeven, 

heeft het beroep mede betrekking op de nieuwe beschikking, tenzij deze geheel aan het 

beroep tegemoet komt. 

 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als het hoger beroep is  ingesteld 

nadat het bestuursorgaan een beschikking als bedoeld in artikel 78a heeft gegeven. 

 3. Indien een ander orgaan een bezwaar- of beroepschrift tegen de nieuwe beschikking 

ontvangt, zendt het dit door aan het Hof, onder gelijktijdige mededeling hiervan aan de 

afzender. De dag waarop het bezwaar –of beroepschrift bij het orgaan is ingediend, 

geldt als de dag waarop het is ontvangen. 

 4. Het Hof kan het beroep tegen de nieuwe beschikking verwijzen naar het  Gerecht, 

indien het behandeling van de zaak door het Gerecht gewenst acht. 

 5. Intrekking van de bestreden beschikking staat niet in de weg aan vernietiging van die 

beschikking, indien de indiener van het beroepschrift daarbij belang heeft. 

 

Artikel 78c 

 

 1. Een hoger beroep heeft mede betrekking op een beschikking ter uitvoering van  de 

uitspraak van het Gerecht, tenzij partijen daarbij onvoldoende belang hebben. 

 2. Indien een bestuursorgaan een beschikking geeft ter uitvoering van een uitspraak van 

het Gerecht en tegen die uitspraak hoger beroep is ingesteld, doet het bestuursorgaan 

van die beschikking onverwijld mededeling aan het Hof. 
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Artikel 78d 

 

 1. Indien hoger beroep aanhangig is tegen een weigering als bedoeld in artikel 3, tweede 

of derde lid, en het bestuursorgaan alsnog een beschikking geeft, heeft het hoger beroep 

mede betrekking op deze beschikking, tenzij deze geheel aan het beroep tegemoet komt. 

 2. Indien het bestuursorgaan een beschikking geeft als bedoeld in het eerste lid, doet het 

daarvan onverwijld mededeling aan het Hof. 

 3. Het Hof kan het beroep tegen de alsnog gegeven beschikking verwijzen naar het 

Gerecht, indien het behandeling van de zaak door het Gerecht gewenst acht. 

 4. De weigering kan alsnog worden vernietigd indien de indiener van het beroepschrift 

daarbij belang heeft. 

 

Artikel 78
e
 

 

 Indien het Hof de uitspraak van het Gerecht geheel of gedeeltelijk vernietigt, bepaalt het 

dat het door de indiener van het beroepschrift gestorte griffierecht aan hem wordt 

terugbetaald door het door het Hof aangewezen overheidslichaam, dan wel door de griffier 

van het Hof. 

 

T 

Artikel 79, eerste lid, komt als volgt te luiden: 

 

 1. Het Gerecht kan onmiddellijk uitspraak doen indien verdere behandeling van het beroep 

hem niet nodig voorkomt, omdat: 

 a. het Gerecht onbevoegd is; 

 b. het beroep kennelijk niet-ontvankelijk is; 

 c. het beroep kennelijk ongegrond is; 

 d. de bestreden beschikking kennelijk niet in stand kan blijven, of 

 e. de bestreden beschikking door het bestuursorgaan is ingetrokken of gewijzigd en 

daarmee kennelijk aan de bezwaren van de indiener van het beroepschrift is 

tegemoet gekomen. 

 

U 

Artikel 95 wordt gewijzigd als volgt: 

 

1. Het eerste lid komt als volgt te luiden: 

 

 1. Indien een verzoek als bedoeld in artikel 85, eerste lid, is gedaan kan het  Gerecht 

onmiddellijk uitspraak op het beroepschrift doen: 

 a. in de gevallen, genoemd in artikel 79, eerste lid, of 

 b. indien het Gerecht oordeelt dat de feiten geen nader onderzoek vergen. 

 

2. In het tweede lid komt de tweede volzin te luiden als volgt: 

 

 In de gevallen bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, is artikel 80 van overeenkomstige 

toepassing. 

 

3. Na het derde lid worden twee leden toegevoegd, luidende als volgt: 
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 4. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing in het kader van het in artikel 75 

bedoelde hoger beroep. Alsdan worden de bevoegdheden van het Gerecht, bedoeld in 

deze paragraaf, uitgeoefend door de Voorzitter van het Hof. 

 5. In de schriftelijke oproeping, bedoeld in artikel 86, worden partijen gewezen op de 

bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid. 

 

ARTIKEL II 

Op het niet tijdig beslissen op een aanvraag die of een bezwaar- of beroepschrift dat is ingediend 

vóór het tijdstip waarop de artikelen 16a en 56a in werking zijn getreden, blijft het recht zoals dit 

gold vóór dat tijdstip van toepassing. 

 

ARTIKEL III 

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het 

Publicatieblad, waarin de afkondiging is geschied. 

 

 

      Gegeven te Willemstad, 11 september 2015 

        L.A. GEORGE-WOUT 

 

De Minister van Justitie, 

     N.G. NAVARRO 

 

Uitgegeven de 25
ste 

 september 2015 

De Minister van Algemene Zaken a.i., 

 R.D. LARMONIE - CECILIA 


