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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT van de 8ste september 2011 no. 11/2030, strekkende tot vastlegging van 
toezicht en handhaving voor zover uitgevoerd door het Bureau Telecommunicatie en Post 
als taken van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (Tijdelijk 
landsbesluit toezicht en handhaving) 

___________ 
 

D e  G o u v e r n e u r  v a n  C u r a ç a o, 
 

 
Op de voordracht van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, 
handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers; 

 
 

Overwegende: 
 
 dat in artikel 32 van de Staatsregeling van Curaçao is bepaald dat bij landsbesluit ministeries 
worden ingesteld; 
 dat zulks de facto is geschied bij de Landsverordening ambtelijk bestuurlijke organisatie (A.B. 
2010, no. 87, bijlage k); 
 dat in laatstgenoemde landsverordening mede de taken van de onderscheiden ministeries zijn 
vastgelegd; 
 dat het taakveld toezicht en handhaving een veelal niet geëxpliciteerd onderdeel vormt van de 
taken van elk afzonderlijk ministerie; 
 dat de regering van oordeel is dat het wenselijk is het taakveld toezicht en handhaving voor 
zover uitgevoerd door het Bureau Telecommunicatie en Post te concentreren bij het Ministerie van 
Bestuur, Planning en Dienstverlening; 
 dat daarvoor naast wijziging van de Landsverordening Bureau Telecommunicatie en Post, mede 
wijziging van de Landsverordening ambtelijk bestuurlijke organisatie noodzakelijk is; 
 dat de regering het evenwel wenselijk acht dat, vooruitlopende op een zodanige wijziging, bij 
landsbesluit tijdelijk wordt vastgelegd dat het taakveld toezicht en handhaving voor zover 
uitgevoerd door het Bureau Telecommunicatie en Post en voor zover niet bij landsverordening 
geregeld, behoort tot de taken van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening; 
   
 

H e e f t   g o e d g e v o n d e n: 
 

Artikel 1 
 

Voor zover de taken van een van de ministeries als omschreven in de artikelen 4 tot en met 12 
van de Landsverordening ambtelijk bestuurlijke organisatie mede het taakveld toezicht en 
handhaving omvat dat wordt uitgevoerd door het Bureau Telecommunicatie en Post, vervalt dat 
taakveld voor zover dat niet bij landsverordening geregeld is.  
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 Artikel 2 
 
De taken van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening worden uitgebreid met het 
taakveld toezicht en handhaving voor zover dat wordt uitgevoerd door het Bureau 
Telecommunicatie en Post en voor zover dat niet bij landsverordening geregeld is. 

 
Artikel 3 

 
Dit landsbesluit wordt in het Publicatieblad geplaatst. 
 
 

Artikel 4 
 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking in het 
Publicatieblad en vervalt bij de inwerkingtreding van een landsverordening die strekt tot 
regulering van hetgeen in dit landsbesluit is bepaald.  
 
 

Artikel 5 
 
Dit landbesluit wordt aangehaald als: Tijdelijk landsbesluit toezicht en handhaving. 
 

 
Willemstad, 8 september 2011 

     F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG 
 

 
De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 
        G.F. SCHOTTE 
 
 
De Minister van Verkeer, Vervoer 
en Ruimtelijke Planning,  
       C.F. COOPER 
 
 
De Minister van Justitie, 
       E.R .WILSOE 
 
 
De Minister van Bestuur, Planning 
en Dienstverlening, 
           C.A. MONK 
 
 

Uitgegeven de 7de oktober 2011 
De Minister van Algemene Zaken, 

              G.F. SCHOTTE 
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