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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT van de 30ste december 2010, no. 10/4986, strekkende tot verlening van 
mandaat aan de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning ter zake de 
uitoefening van bestuursbevoegdheden betreffende de taken op het gebied van de 
dienstverlening betreffende de meteorologie, klimatologie en andere geofysische 
verschijnselen (Tijdelijk landsbesluit mandaat meteorologische dienstverlening). 
 

_________ 
 

DE GOUVERNEUR van Curaçao, 
 
 
Op de voordracht van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, handelende in 
overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers; 
 
 Overwegende: 
 
dat ingevolge additioneel artikel I van de Staatsregeling voorzieningen getroffen dienen te worden 
betreffende de verdere gelding als regelingen van Curaçao van de op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van de Staatsregeling in Curaçao geldende landsverordeningen; 
 
dat bij de Algemene Overgangsregeling wetgeving en bestuur1 een zodanige voorziening is tot 
stand gebracht; 
 
dat evenwel geconstateerd is dat de Landsverordening Meteorologische Dienst2 van de voormalige 
Nederlandse Antillen opgenomen is in de bij de Algemene Overgangsregeling wetgeving en 
bestuur behorende Bijlage A, waardoor deze geen gelding heeft binnen het land Curaçao; 
 
dat als gevolg hiervan de Meteorologische Dienst formeel niet langer formeel bestaat noch over 
wettelijke bevoegdheden beschikt; 
 
dat het legaliteitsbeginsel echter met zich meebrengt dat de bevoegdheden van de Meteorologische 
Dienst met name in verband met de veiligheid van de bevolking in geval van (dreigende) 
weerscalamiteiten en met uit internationale verplichtingen voortvloeiende dienstverlening, bij wet 
in formele zin worden vastgelegd; 
 
dat met de totstandkoming van een daartoe strekkende regeling tijd gemoeid is; 
 
 
 
                     
1 Bijlage behorende bij de Eilandsverordening vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (AB 
2010, 87). 
2 PB 2003, 59. 
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 dat evenwel in het belang van veiligheid van de Curaçaose samenleving alsmede die van Aruba, 
Sint Maarten, en de BES-eilanden en die van de lucht- en zeevaart de bevoegdheden inzake de 
meteorologische dienstverlening dienen te worden uitgeoefend; 
 
dat zolang de voor de uitvoering van die taken noodzakelijke bevoegdheden niet wettelijk zijn 
toegekend, de regering in het kader van de haar krachtens de Staatsregeling toekomende algemene 
regeringsverantwoordelijkheid bevoegd is bestuursbevoegdheden uit te oefenen; 
 
dat de Meteorologische Dienst een belangrijk deel van haar werkzaamheden verricht op basis van 
uit verdragen voortvloeiende internationale verplichtingen, die in het belang van de veiligheid van 
mens en goed zonder onderbreking dienen te worden uitgevoerd; 
 
dat het tegen de achtergrond  van die bevoegdheden wenselijk is in het belang van de veiligheid 
van mens en goed tijdelijk bij landsbesluit de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke 
Planning te machtigen de taken opgenomen in artikel 12, onderdeel b, van de Landsverordening 
ambtelijk bestuurlijke organisatie namens de regering te verrichten, alsook de daarmee direct 
samenhangende bevoegdheden, met in begrip van die welke voortvloeien uit internationale 
verplichtingen namens de regering uit te oefenen en tevens de bevoegdheid te verlenen deze 
bevoegdheden voor zover noodzakelijk door te mandateren aan de Directeur van de 
Meteorologische Dienst; 
 
 

H E E F T   G O E D G E V O N D E N :  
 
 

Artikel 1 
 
Aan de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, wordt de bevoegdheid 
gemandateerd om namens de regering zorg te dragen voor de vergaring en verspreiding van 
informatie en gegevens betreffende meteorologische, klimatologische en andere geofysische 
aangelegenheden overeenkomstig de internationale standaarden en voorschriften. In dat kader is hij 
bevoegd de openbare rechtspersoon het Land Curaçao te vertegenwoordigen. 
 
 

Artikel 2 
 
De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning is bevoegd het in artikel 1 toegekend 
mandaat door te mandateren aan de Directeur van de Meteorologische Dienst. Deze kan zich bij de 
uitoefening van de doorgemandateerde bevoegdheden doen bijstaan door daartoe door hem 
aangewezen medewerkers van de Meteorologische Dienst. 
 
 

Artikel 3 
 
1. Uit de ondertekening van een schriftelijk stuk blijkt namens wie wordt gehandeld. 
2. Ingeval van bestuurlijk handelen dat niet in een schriftelijk stuk wordt neergelegd, wordt vooraf 

aan de wederpartij kenbaar gemaakt namens wie wordt gehandeld. 
 
 



 1 
 

 - 3 - 

Artikel 4 
 
Dit landsbesluit wordt in het Publicatieblad geplaatst. 
 
 

Artikel 5 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van de bekendmaking in het 
Publicatieblad en werkt terug tot en met 10 oktober 2010. 
 
 

Artikel 6 
 
 
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Tijdelijk landsbesluit mandaat meteorologische 
dienstverlening. 
 
 
         Willemstad, 30 december 2010 
         F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG 
 
 
De Minister van Verkeer, Vervoer 
en Ruimtelijke Planning, 
           C.F. COOPER 
 
 
         Uitgegeven de 14de januari 2011 
         De Minister van Algemene Zaken, 
                    G.F. SCHOTTE 
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