
A° 2018 N° 57 
 

 

 

 

PUBLICATIEBLAD 
 

 

Ministeriële regeling met algemene werking van de 3de oktober 2018 ter uitvoering van artikel 

4, vijfde lid van de Bekendmakingsverordening1 (Regeling publicatiekosten Landscourant) 

____________ 

 

De Minister van Algemene Zaken, 

 

 

Overwegende: 

 

dat de Minister van Algemene Zaken de zorg draagt voor het opnemen van bekendmakingen in 

de Landscourant; 

 

dat het organisatieonderdeel Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Algemene 

Zaken de Landscourant uitgift op wjz.gobiernu.cw; 

 

dat ingevolge artikel 4, vijfde lid van de Bekendmakingsverordening tarieven voor het plaatsen 

van bekendmakingen in de Landscourant welke niet van de overheid uitgaan, vastgesteld 

moeten worden; 

 

dat deze tarieven ten bate van het Landskas komen; 

 

Heeft besloten: 

 

 

Artikel 1 

 

1. Het tarief, bedoeld in artikel 4, vijfde lid van de Bekendmakingsverordening, bedraagt 

telkens NAf 30,00 per tien regels op een pagina van de Landscourant. 

2. Het bedrag wordt overgemaakt bij Girobank N.V. op de bankrekening 1100036 ten name van 

LAND CUR AF AFD ALGEMENE EN JURIDISCHE Z. 

  

Artikel 2 

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.  

  

                     
1 A.B. 2010, no. 87 (bijlage i), zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2018, no. 54. 
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Artikel 3 

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling publicatiekosten Landscourant.  

 

 

 

Gegeven te Willemstad, 3 oktober 2018 

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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Toelichting behorende bij de Regeling publicatiekosten Landscourant  

 

1. Algemeen 

 

In deze regeling wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 4, vijfde lid van de 

Bekendmakingsverordening. Voor de berekening van het tarief geregeld in artikel 1 van deze 

regeling is vanuit gegaan van een ½ FTE van de functie juridisch medewerker. Het gaat 

voornamelijk om de dekking van uitvoeringskosten gemoeid met administratieve- en 

ondersteunende werkzaamheden. 

  

2. Financiële gevolgen 

 

Met deze regeling worden de uitvoeringskosten gemoeid met de administratieve- en 

ondersteunende werkzaamheden gedekt, waardoor deze regeling geen kosten met zich 

meebrengt ten laste van het Landskas. Deze regeling kan zelfs inkomsten genereren voor het 

Landskas, indien er veel externe publicaties plaatsvinden. 

 

3. Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 1  

Eén pagina op formaat A-4 van de Landscourant telt 30 regels. Dit betekent dat een hele pagina 

op A-4 formaat maximaal NAf 90,- bedraagt. De bedragen worden op de bankrekening 

overgemaakt. Het organisatieonderdeel Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van 

Algemene Zaken heeft inzage in deze bankrekening om de betalingen te kunnen verifiëren. 

 

 

De Minister van Algemene Zaken,  

 E. P. RHUGGENAATH 

 

 

 

 


