
A° 2018 N° 55 
 

 

 

 

PUBLICATIEBLAD 
 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 21ste september 

2018 ter uitvoering van de artikelen 4, tweede en derde lid, 6A tweede lid, en 12 van de 

Bekendmakingsverordening1 (Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen en 

instelling van het Centraal Register van wettelijke regelingen) 
____________ 

 
In naam van de Koning! 

______ 
 

De tweede waarnemende Gouverneur van Curaçao, 
 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat het noodzakelijk is uitvoering te geven aan de artikelen 4, tweede en derde lid, 6A tweede 
lid, en 12 van de Bekendmakingsverordening; 
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 

§ 1. Algemene bepalingen 

 
Artikel 1 

 
In dit landsbesluit wordt verstaan onder minister: de Minister van Algemene Zaken. 
 

Artikel 2 
 
Het Publicatieblad en de Landscourant worden uitgegeven op wjz.gobiernu.cw. 
 

§ 2. Het Publicatieblad 

 
Artikel 3 

 
1. Het Publicatieblad wordt bekendgemaakt door plaatsing op de website, bedoeld in artikel 2. 
2. Aan elke regeling of beschikking die, en elk besluit dat, in het Publicatieblad wordt 

bekendgemaakt, wordt een afzonderlijk nummer van het Publicatieblad gegeven. 
 

  

                     
1  A.B. 2010, no. 87 (bijlage i), zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2018, no. 54. 
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Artikel 4 
 
1.  Het Publicatieblad verschijnt telkens op een door de minister te bepalen tijdstip. 
2. Het Publicatieblad wordt ingericht volgens het als bijlage bij dit landsbesluit gevoegde model 

I. 
3. Het Publicatieblad wordt per kalenderjaar doorlopend genummerd. 
 

Artikel 5 
 
De minister zorgt ervoor dat het Publicatieblad na de uitgifte elektronisch op een algemeen 
toegankelijke wijze op de website, bedoeld in artikel 2, beschikbaar blijft. 
 

Artikel 6 
 

De minister draagt er zorg voor dat de nodige maatregelen worden getroffen ter waarborging 
van de betrouwbaarheid en de beveiliging van de elektronische uitgifte en de beschikbaarstelling 
van het Publicatieblad. 

 
Artikel 7 

 
1. De tekst van het Publicatieblad is gelijkluidend aan de tekst van de door de bewindslieden 

getekende exemplaren van de wettelijke regelingen en besluiten. 
2. Uitgave van het Publicatieblad houdende de bekendmaking van rijkswetten en algemene 

maatregelen van rijksbestuur bevatten tevens de tekst van de last tot opneming in het 
Publicatieblad. Deze uitgave wordt opgesteld gelijkluidend aan de tekst van de originele 
exemplaren bij de last tot opneming gevoegde bijlagen. 

3.  De bescheiden, bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden daartoe, voor zover zij niet 
door de minister worden ondertekend, terstond aan deze toegezonden door tussenkomst van 
het organisatieonderdeel Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Algemene 
Zaken. 

 
Artikel 8 

 
In afwijking van het bepaalde in artikel 3 worden achter het nummer van het Publicatieblad van 
de volgende regelingen de letters “GT” geplaatst: 
a. de landsbesluiten, bedoeld in artikel 7A, van de Algemene overgangsregeling wetgeving en 

bestuur Land Curaçao2; 
b. de geconsolideerde teksten van landsverordeningen die door de Eilandsraad van het 

eilandgebied Curaçao bij eilandsverordening in ontwerp werden vastgesteld; 
c. de geconsolideerde teksten van landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, die door 

het Bestuurscollege van het eilandgebied Curaçao bij eilandsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, in ontwerp werden vastgesteld. 

  

                     
2 A.B. 2010, no. 87 (bijlage a) 
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§ 3. De Landscourant 

 
Artikel 9 

 
1. De Landscourant wordt wekelijks uitgegeven op de laatste werkdag van de week. 
2. De voorkant van de Landscourant wordt ingericht volgens het als bijlage bij dit landsbesluit 

gevoegde model II. 
Artikel 10 

 
In de Landscourant wordt melding gemaakt van uitgegeven nummers van het Publicatieblad. 
 

Artikel 11 
 
De minister draagt er zorg voor dat de Landscourant na de uitgifte elektronisch op een algemeen 
toegankelijke wijze op de website, bedoeld in artikel 2, beschikbaar blijft. 
 

Artikel 12 
 

De minister draagt er zorg voor dat de nodige maatregelen worden getroffen ter waarborging 
van de betrouwbaarheid en de beveiliging van de uitgifte en de beschikbaarstelling van de 
Landscourant. 
 

§ 4. Noodvoorziening 

 
Artikel 13 

 
1. Indien uitgifte van het Publicatieblad en de Landscourant geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, 

voorziet de minister in de uitgiften door deze: 
 a.  digitaal beschikbaar te stellen bij het organisatieonderdeel Vergunningenloket, afdeling 

Bentana di Informashon van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening; 
 b.   te plaatsen in een op Curaçao verschijnend dagblad. 
2. Bij herstel van de mogelijkheid tot uitgifte van het Publicatieblad en de Landscourant door 

het plaatsen op de in artikel 2 aangegeven website, draagt het organisatieonderdeel 
Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Algemene Zaken er zorg voor dat het 
Publicatieblad en de Landscourant die krachtens het eerste lid is uitgegeven op voornoemde 
website wordt geplaatst met dien verstande dat de datum van uitgifte ongewijzigd blijft. 

 

§ 5. Instelling van het Centraal Register van wettelijke regelingen 

 
Artikel 14 

 
1. Ingesteld wordt een databank van wettelijke regelingen onder de naam Centraal Register van 

wettelijke regelingen. 
2. Tot het Centraal Register van wettelijke regelingen behoren: 
 a. het Publicatieblad; 
 b. de Landscourant; 
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 c.  de doorlopende teksten van de wet- en regelgeving van Curaçao; 
 d. de Klapper Afkondigingsblad en de Klapper Publicatieblad.   
3. Het Centraal Register van wettelijke regelingen wordt beheerd door het organisatieonderdeel 

Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Algemene Zaken. 
4. Het organisatieonderdeel Vergunningenloket, afdeling Bentana di Informashon van het 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening verstrekt op verzoek van een ieder, tegen 
betaling van een bij ministeriële regeling met algemene werking te bepalen bedrag per pagina, 
een afdruk van tot het Centraal Register van wettelijke regelingen behorende teksten. 

 
Artikel 15 

 
1. Elk uitgegeven nummer van het Publicatieblad en de Landscourant wordt terstond in het 

Centraal Register van wettelijke regelingen verwerkt.  
2. Teksten van wettelijke regelingen die bij de inwerkingtreding van dit landsbesluit nog niet in 

geconsolideerde tekst zijn vastgesteld, conform artikel 7 en 7A, van de Algemene 
overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao, worden niet op de website 
beschikbaar gesteld. 

 
Artikel 16 

 
De in artikel 5, eerste en tweede lid, van de Bekendmakingsverordening genoemde originele 
exemplaren worden, nadat de tekst ervan in het Publicatieblad is opgenomen dan wel in de 
Landscourant is bekendgemaakt, terstond door het organisatieonderdeel Wetgeving en 
Juridische Zaken van het Ministerie van Algemene Zaken overgedragen aan het 
organisatieonderdeel Document Management van het Ministerie van Bestuur, Planning en 
Dienstverlening ter bewaring in het bij het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 
ondergebrachte centrale archief van het land Curaçao. 

 
Artikel 17 

 
Dit landsbesluit treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip dat voor de 
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan zijn. 
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Artikel 18 
 

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen en 
instelling van het Centraal Register van wettelijke regelingen. 
 
 
 
 

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 
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A°       N°       
 
 
 
 

PUBLICATIEBLAD 
 
 
Opschrift wettelijke regeling)(citeertitel) 

 
_________ 

 
 
(Inhoud conform het formulier van bekendmaking van desbetreffende regeling) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Gegeven te Willemstad,  
 
 
    
(De Minister (s) van), 
  
 
  
        Uitgegeven de  
        De Minister van Algemene Zaken,  

Bijlage behorende bij artikel 4, tweede lid van het Landsbesluit bekendmaking wettelijke 

regelingen en instelling van het Centraal Register van wettelijke regelingen. 

 

Model I 
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Bijlage behorende bij artikel 9, tweede lid van het Landsbesluit bekendmaking wettelijke 

regelingen en instelling van het Centraal Register van wettelijke regelingen. 

 

Model II 
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Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen en 

instelling van het Centraal Register van wettelijke regelingen  

 
1.  Algemeen 

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, geeft uitvoering aan de artikelen 4, tweede 
en derde lid, 6A tweede lid, en 12 van de Bekendmakingsverordening. Het gaat om het 
vaststellen van regels voor de elektronische uitgifte van het Publicatieblad en de Landscourant 
en het instellen en functioneren van het Centraal Register van wettelijke regelingen.  
 
2.  Financiële gevolgen 

Dit landsbesluit brengt geen structurele kosten met zich mee. Sporadische kosten kunnen 
ontstaan op grond van het bepaalde in artikel 13 voor het plaatsen in een op Curaçao 
verschijnend dagblad. Deze kosten kunnen uitsluitend ontstaan in de gevallen waarbij 
elektronische uitgifte onmogelijk is. Om dit laatste te voorkomen zal de overheid ervoor 
zorgdragen dat de website optimaal functioneert. Er is ook rekening gehouden met de 
betrouwbaarheid en de beveiliging van de data op de website. Dit is geregeld in een Service Level 
Agreement. Mocht het zo zijn dat elektronisch uitgifte onmogelijk is, dan komen de 
voortvloeiende kosten ten laste van de begrotingspost no. 110.312.4378 Publieke voorlichting. 
Verder zijn er geen gevolgen voor de huidige formatie van Wetgeving en Juridische Zaken van 
het Ministerie van Algemene Zaken, omdat het hier gaat om nieuwe werkzaamheden die door 
de bestaande formatie uitgevoerd kunnen worden.  
 
3.  Advies van de Raad van Advies 

Aan de Raad is advies gevraagd. De Raad heeft op 23 augustus 2017 zijn advies, RvA no. 
RA/15A-17-LB, uitgebracht. De Raad kan zich met de onderhavige ontwerp- landsbesluit en de 
Nota van toelichting verenigen. De Regering heeft de opmerkingen van de Raad verwerkt. 
 

4.  Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 2 

Ingevolge dit landsbesluit geschiedt de uitgifte van het Publicatieblad en de Landscourant op de 
website: wjz.gobiernu.cw. 
 
Artikel 3 

Met de plaatsing van het Publicatieblad op de website wordt het Publicatieblad feitelijk 
verkrijgbaar gesteld. Het nummer van het Publicatieblad verwijst naar haar vindplaats. 
 
Artikel 4  

Krachtens dit artikel is de Minister van Algemene Zaken bevoegd om te bepalen op welk tijdstip 
het Publicatieblad uitgegeven kan worden. Voorts is het wenselijk één model te handhaven voor 
het Publicatieblad om haar officiële karakter te benadrukken. 
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Artikelen 5 en 6 

Het Publicatieblad blijft na uitgifte op een algemeen toegankelijke wijze (elektronisch) 
beschikbaar op de website, zodat de tekst ook later geraadpleegd kan worden. De Minister van 
Algemene Zaken dient daarvoor zorg te dragen. Eenzelfde verplichting geldt ingevolge artikel 6 
ten aanzien van de continuïteit en de integriteit van het uitgifteproces. Teneinde de teksten ook 
na publicatie elektronisch beschikbaar te houden, zijn bijzondere maatregelen nodig. Zo zijn de 
publicaties zodanig beveiligd, dat zij niet door onbevoegden kunnen worden verwijderd of 
gewijzigd.  
Tevens zijn maatregelen getroffen om de informatievoorziening bij grote belasting en bij 
calamiteiten in stand te houden. Artikel 13 geeft nadere uitvoering hieraan. Om de teksten op 
uiteenlopende computersystemen en ook in de toekomst te kunnen (blijven) raadplegen, is de 
keuze van de juiste standaard van belang. De zorgplicht van de minister strekt zich mede uit tot 
de ambtenaren waarvan hij zich bedient bij de bekendmaking. 
 
Artikel 7 

Van fundamenteel belang is dat de tekst gepubliceerd in het Publicatieblad gelijkluidend is aan 
de getekende exemplaren. Voornoemde exemplaren moeten voorzien zijn van de handtekening 
van de Minister van Algemene Zaken alvorens uitgegeven te kunnen worden. 
 
Artikel 8  

Met ingang van 10 oktober 2010 hebben de wettelijke regelingen van de Nederlandse Antillen en 
het eilandgebied Curaçao hun geldigheidskracht behouden in het land Curaçao en hebben de 
staat van wettelijke regelingen van het land Curaçao verkregen op basis van het Additioneel 
artikel I bij de Staatsregeling van Curaçao en artikel 1 van de Algemene overgangsregeling 
wetgeving en bestuur Land Curaçao (hierna te noemen: Overgangsregeling). De wettelijke 
regelingen die na de transitie zijn gaan gelden als wettelijke regelingen van Curaçao zijn door de 
toepassing van de Overgangsregeling gewijzigd. De wijzigingen waren nodig om de regelingen 
te brengen binnen de nieuwe staatsrechtelijke context waarin zij moeten worden uitgevoerd. 
Om deze wijzigingen zichtbaar te maken biedt artikel 7A van de Overgangsregeling de 
bevoegdheid aan de Minister van Justitie om, op initiatief van de minister die het aangaat, bij 
landsbesluit de geconsolideerde tekst van een wettelijke regeling vast te stellen. De vaststelling 
van deze geconsolideerde tekst wordt bekendgemaakt door plaatsing van het landsbesluit in het 
Publicatieblad. 
Door het plaatsen van de letters “GT” naast het nummer van het Publicatieblad wordt voor een 
ieder kenbaar dat het gaat om een Publicatieblad houdende de geconsolideerde tekst van de in 
dit artikel bedoelde regelingen. 
 
Artikel 9 

Om het officiële karakter van de Landscourant te benadrukken, is het wenselijk om één model te 
handhaven. 
 
Artikel 10 

Om het duidelijker voor een ieder te maken wordt een overzicht van de uitgegeven nummers 
van Publicatiebladen opgenomen in de Landscourant. 
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Artikelen 11 en 12 

De Landscourant blijft na uitgifte op een algemeen toegankelijke wijze (elektronisch) beschikbaar 
op de website, zodat de tekst ook later geraadpleegd kan worden. De Minister van Algemene 
Zaken dient daarvoor zorg te dragen. Teneinde de teksten ook na publicatie elektronisch 
toegankelijk te houden, zijn bijzondere maatregelen nodig. Zo zijn de publicaties zodanig 
beveiligd, dat zij niet door onbevoegden kunnen worden verwijderd of gewijzigd. Ook zijn 
maatregelen getroffen om de informatievoorziening bij grote belasting en bij calamiteiten in 
stand te houden. Om de teksten op uiteenlopende computersystemen en ook in de toekomst te 
kunnen (blijven) raadplegen, is de keuze van de juiste standaard van belang. De zorgplicht van 
de minister strekt zich mede uit tot de ambtenaren waarvan hij zich bedient bij de bekendmaking. 
 
Artikel 13 

Krachtens artikel 4 van de Bekendmakingsverordening draagt de Minister van Algemene Zaken 
zorg voor de uitgifte van het Publicatieblad en voor de opneming van wettelijke regelingen in de 
Landscourant. Indien uitgifte hiervan geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, is het van groot belang 
dat de informatievoorziening in stand wordt gehouden. In het eerste lid is opgenomen dat de 
uitgifte ook mogelijk is door het Publicatieblad en de Landscourant digitaal beschikbaar te stellen 
bij het organisatieonderdeel Vergunningenloket, afdeling Bentana di Informashon van het 
Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening of door plaatsing in een Curaçaos dagblad. 
Als de mogelijkheid tot uitgifte hersteld is, is het van belang dat het Publicatieblad en de 
Landscourant alsnog op wjz.gobiernu.cw worden geplaatst zodat een ieder hier op elk 
willekeurig moment kennis van kan nemen. Van cruciaal belang is dat de datum van uitgifte 
ongewijzigd blijft bij het herstellen van de uitgifte. De beheerder van het Centraal Register van 
wettelijke regelingen zal hier zorg voor dragen. Op grond van artikel 14, tweede lid, is dit het 
organisatieonderdeel Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Algemene Zaken. 
 
Artikelen 14 tot en met 17 

Geregeld wordt de instelling en het functioneren van het Centraal Register van wettelijke 
regelingen. Conform het vierde lid van artikel 14 zullen kosten in rekening worden gebracht 
indien iemand een papieren versie wenst van de teksten zoals opgenomen in het Centraal 
Register van wettelijke regelingen.  
Alle originele exemplaren van andere organen die ingediend worden ter bekendmaking worden 
afgehandeld conform de administratieve werkwijze van het land en gedeponeerd in het centrale 
archief van het land Curaçao.  
 
 

 
De Minister van Algemene Zaken,  
 E. P. RHUGGENAATH 


