
 

Staten van Curaçao, zittingsjaar 2017 - 2018 - 124 
 

A° 2018 N° 54 
 

 

 

 

PUBLICATIEBLAD 
 
LANDSVERORDENING van de 21ste september 2018 houdende wijziging van de 

Bekendmakingsverordening1 (Landsverordening elektronische bekendmaking) 
____________ 

 
In naam van de Koning! 

______ 
 

De tweede waarnemende Gouverneur van Curaçao, 
 
 In overweging genomen hebbende:  
 
dat het gebruik van elektronische media de algemene toegankelijkheid van wetgeving en 
officiële berichten van de overheid kan bevorderen; 
 
dat de overheid kosten kan besparen door het elektronisch uitgeven van het Publicatieblad en 
het blad waarin van Landswege de officiële berichten worden geplaatst; 
 
dat het hiertoe wenselijk is de Bekendmakingsverordening te wijzigen; 
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 
onderstaande landsverordening: 
 
Artikel I 
 
De Bekendmakingsverordening wordt als volgt gewijzigd: 
 
A Artikel 1 komt te luiden: 
 

Artikel 1 
 

1.  Door de regering wordt voorzien in de uitgifte van het Publicatieblad en de Landscourant. 
2.  De uitgifte van het Publicatieblad en de Landscourant geschiedt op elektronische wijze. 
3.  De datum van uitgifte is de datum waarop het Publicatieblad en de Landscourant voor het 

eerst beschikbaar wordt gesteld.  
   

                     
1 A.B. 2010, no. 87, bijlage i. 
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B In de artikelen 3, 4, 10 en 12, onderdeel d, worden: “De Curaçaosche Courant” en “de 
Curaçaosche Courant” telkens vervangen door: de Landscourant. 

 
C Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
 

1.  Voor de tekst wordt de aanduiding "1." geplaatst. 
 

2.  Na het eerste lid worden zes leden toegevoegd, luidende: 
 
 2.  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere regels gesteld voor 

de uitgifte van het Publicatieblad en de Landscourant op elektronische wijze, waarbij 
wordt gewaarborgd dat de uitgaven elektronisch algemeen toegankelijk blijven na de 
uitgifte. 

 3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere regels gesteld voor 
de uitgifte van het Publicatieblad en de Landscourant op andere wijze, indien uitgifte 
van het Publicatieblad en de Landscourant op elektronische wijze als bedoeld in artikel 
1, tweede lid, tijdelijk geheel of gedeeltelijk onmogelijk is. 

 4. Voor het elektronisch raadplegen van het Publicatieblad en de Landscourant worden 
geen kosten in rekening gebracht. 

 5. Voor het plaatsen van bekendmakingen in de Landscourant welke niet van de overheid 
uitgaan, worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden bij ministeriële 
regeling met algemene werking vastgesteld. 

 6. Voor het verstrekken van afschriften uit het Centraal Register van wettelijke regelingen, 
bedoeld in artikel 12, onderdeel b, worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten 
worden bij ministeriële regeling met algemene werking vastgesteld. 

 7. De Minister van Algemene Zaken draagt zorg voor de betrouwbaarheid en beveiliging 
van het Publicatieblad en de Landscourant. 

 
D Artikel 5 komt te luiden: 
  

Artikel 5 
 

1.  De bekendmaking van: 
a. onderlinge regelingen als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut, 
b. landsverordeningen, 
c. landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, 
d. ministeriële regelingen met algemene werking,  
e. regelingen met algemene werking van openbare lichamen en zelfstandige 

bestuursorganen als bedoeld in de artikelen 110 en 111 van de Staatsregeling van 
Curaçao2, alsmede 

f. besluiten tot vaststelling van het tijdstip waarop een regeling, bedoeld in de onderdelen  
a tot en met e, in werking treedt,  

geschiedt door plaatsing in het Publicatieblad. 

                     
2 A.B. 2010, no. 86. 
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2.  De Minister van Algemene Zaken draagt eveneens zorg voor de plaatsing in het 
Publicatieblad van rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur, koninklijke 
besluiten, landsbesluiten,  ministeriële beschikkingen en andere documenten, waarvan 
plaatsing in het Publicatieblad is voorgeschreven, voor zover die niet in de Landscourant 
dienen te worden bekendgemaakt.  

 
E Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 

 
In artikel 6, eerste lid, worden de woorden “ter inzage legging” vervangen door: 
terinzagelegging. 
 

F Na artikel 6 wordt een nieuw artikel 6A ingevoegd, luidende: 
 

Artikel 6A 
 

1.  De teksten van de wettelijke regelingen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a tot en 
met d, worden in de vorm van doorlopende teksten op de website van de overheid 
beschikbaar gesteld. 

2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen categorieën van wettelijke 
regelingen worden aangewezen, waarop het eerste lid niet van toepassing is. 

3.  Een doorlopende tekst van een regeling die op grond van het eerste lid beschikbaar is 
gesteld, blijft beschikbaar op de website indien de regeling na de beschikbaarstelling is 
ingetrokken. 

 
G  Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 Tussen “Overwegende:” en de woorden “Heeft besloten” wordt ingevoegd: Gelet op:.  
 
H Artikel 12, onderdelen a, b en c, komen te luiden: 
 
 a. de uitgifte van het Publicatieblad en de Landscourant; 
 b. de instelling en het functioneren van een door of namens de Minister van Algemene Zaken 

te beheren Centraal Register van wettelijke regelingen; 
 c. de bewaring van originele exemplaren van landsverordeningen, landsbesluiten, houdende 

algemene maatregelen, ministeriële regelingen met algemene werking, landsbesluiten en 
ministeriële beschikkingen en daarbij behorende stukken; 

 
I Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 De aanduiding “I.” en het woord “en” worden geschrapt. 
 
Artikel II 
 
Overal waar in landsverordeningen, landsbesluiten, houdende algemene maatregelen en 
ministeriële regelingen met algemene werking melding wordt gemaakt van “de Curaçaosche 
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Courant” of “De Curaçaose Courant” wordt deze tekst vervangen door: het blad waarin van 
Landswege de officiële berichten worden geplaatst. 
 
Artikel III 
 
1. Indien deze landsverordening in werking treedt vóór 1 januari 2019, dan wordt het 

Publicatieblad in die tussenliggende periode, in afwijking van artikel 1, tweede lid, zowel 
elektronisch als gedrukt uitgegeven. Voor het vaststellen van de datum van de feitelijke 
verkrijgbaarheid van een regeling, geldt de datum van de elektronische bekendmaking. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de bekendmaking van berichten in de 
Landscourant, met dien verstande dat de berichten tevens worden opgenomen in De 
Curaçaose Courant zoals uitgegeven door de Uitgeverij De Curaçaosche Courant N.V..  

 
Artikel IV 

 
De artikelen van deze landsverordening treden in werking op een bij landsbesluit te bepalen 
tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden 
vastgesteld. 
 
Artikel V 
 
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening elektronische bekendmaking. 
 
 

Gegeven te Willemstad, 21 september 2018 
 N.C. RÖMER – KENEPA 

 
 
 

De Minister van Algemene Zaken,  
 E. P. RHUGGENAATH 
 
 
 
 

Uitgegeven de 11de oktober 2018 
De Minister van Algemene Zaken, 
 E. P. RHUGGENAATH 


