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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSVERORDENING van de 10de april 2013 houdende regelen betreffende de status, 
taken en bevoegdheden van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Curaçao 
(Landsverordening BIE)1. 
 

______________ 
 

IN NAAM DER KONINGIN! 
_______ 

 
De Waarnemende Gouverneur van Curaçao, 

 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat het noodzakelijk is regelen vast te stellen ten aanzien van de status, inrichting, taken en 
bevoegdheden van het te verzelfstandigen Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Curaçao; 
dat het ontwerp van deze landsverordening op 12 december 2000 aan de Staten van de 
Nederlandse Antillen is aangeboden en de behandeling ervan krachtens Additioneel artikel IV 
van de Staatsregeling van Curaçao door de Staten van Curaçao is voortgezet; 
dat vooruitlopend op deze landsverordening door de Nederlandse Antillen een tijdelijke regeling 
was getroffen bij de Regeling BIE (P.B. 2000, no. 137), zulks ter uitvoering van artikel 1 van de 
Landsverordening bijzondere bevoegdheden regering (P.B. 2000, no. 66), welke regeling met 
ingang van 10 oktober 2010 is vervallen ingevolge de Algemene overgangsregeling wetgeving 
en bestuur Land Curaçao (A.B. 2010, no. 87, zoals gewijzigd bij A.B. 2010, no. 102). 
 
 
  Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 
onderstaande landsverordening: 
 
 

HOOFDSTUK I 
Begripsbepalingen 

 
Artikel 1 

 
In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:  
a. Minister : de Minister van Justitie; 
b. Bureau : het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Curaçao. 

 
 
 

                     
1 Zie voor schriftelijke gedachtenwisseling met Staten stukken Zitting 2000-2001-2418 
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 HOOFDSTUK II 

Organisatiestructuur, taken en bevoegdheden 
 

Artikel 2 
 
1. Het Bureau is een openbare rechtspersoon. 
2. Het Bureau is zelfstandig wat betreft haar organisatie, het beheer van haar middelen en het 

behartigen van haar belangen. Het Bureau is verantwoordelijk voor haar eigen boekhouding.  
3. Het Bureau is gevestigd in Curaçao. 
4. Het Bureau wordt bestuurd volgens economische principes.  
 
 

Artikel 3 
 
1. Het Bureau heeft de volgende taken: 

a. het voorbereiden van landsverordeningen en andere regelingen betreffende het 
merkenrecht, het octrooirecht, het auteursrecht en hieraan verwante naburige rechten, het 
domeinnamenrecht, het recht betreffende topografieën van halfgeleiderproducten, het 
kwekersrecht, alsmede andere landsverordeningen en regelingen betreffende de 
intellectuele eigendom, voor zover deze niet aan andere overheidsinstanties zijn 
toebedeeld; 

b. het in overeenstemming met het Curaçaose recht uitvoering geven aan de 
landsverordeningen en andere regelingen genoemd onder a, alsmede aan internationale 
verdragen betreffende de intellectuele eigendom; 

c. het adviseren van de regering en andere overheidinstanties inzake aangelegenheden be-
treffende de intellectuele eigendom, die het algemeen belang betreffen; 

d. het voorzien in technische dienstverlening op het gebied van de intellectuele eigendom; 
e. het verlenen van diensten naar burgerlijk recht en, binnen het kader van haar verant-

woordelijkheden, het geven van informatie inzake de bescherming van ontastbare 
eigendom; 

f. het vertegenwoordigen van Curaçao, waar nodig in samenwerking met andere 
overheidsinstanties, bij internationale organisaties van de intellectuele eigendom in zaken 
aangaande de intellectuele eigendom; en 

g. het deelnemen in de vertegenwoordiging van Curaçao bij internationale organisaties en als 
deel van andere internationale organisaties, voor zover deze de intellectuele eigendom 
raken of erdoor beïnvloed worden. 

2. De Minister kan het Bureau andere overheidstaken toedelen. 
3. Het Bureau is bevoegd diensten van andere overheidsinstanties te gebruiken tegen betaling 

van de daarmee gepaard gaande kosten. 
 
 

Artikel 4 
 
1. De directeur voert het beleid en het bestuur van het Bureau. 
2. De directeur is belast met het beheer van de eigendommen van het Bureau en is bevoegd tot 

alle daden van beschikking over die eigendommen.  
3. De directeur vertegenwoordigt het Bureau in en buiten rechte. 
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Artikel 5 
 
1. De directeur en de plaatsvervangend directeur worden in dienst genomen, geschorst en 

ontslagen door de Gouverneur, op voordracht van de Minister. 
2. De directeur is bevoegd personeel in dienst te nemen, te schorsen en te ontslaan. 
3. De arbeidsverhouding van de directeur, de plaatsvervangend directeur en het overige 

personeel van het Bureau wordt beheerst door het Curaçaose burgerlijk recht. 
4. De financiële en andere arbeidsvoorwaarden van de directeur, de plaatsvervangend directeur 

en het overig personeel worden door de directeur geregeld bij arbeidsvoorwaardenreglement 
ten behoeve van het personeel van het Bureau, dat de goedkeuring behoeft van de 
Gouverneur. 

 
 

Artikel 6 
 
De Minister geeft goedkeuring aan de balans, de jaarrekening, de begroting en het beleidsplan 
van het Bureau. 
 
 

Artikel 7 
 
De Stichting Overheidsaccountantsbureau of een ander door de directeur aangewezen erkend 
accountantsbureau controleert de balans en jaarrekening en brengt ter zake rapport uit aan de 
Minister. 
 
 

HOOFDSTUK III 
Beheer en middelen 

 
Artikel 8 

 
1. Jaarlijks wordt vóór 1 september door de directeur een  begroting van de inkomsten en 

uitgaven alsmede een beleidsplan van het Bureau voor het volgende jaar aan de Minister 
voorgelegd. Tevens voegt de directeur bij beleids- en financiële prognoses betreffende de 
werkzaamheden van het Bureau voor de eerstvolgende vijf jaar. 

2. Jaarlijks wordt vóór 1 april de balans en de verlies- en winstrekening van het afgelopen 
boekjaar door de directeur samengesteld en, na controle door de Stichting 
Overheidsaccountantsbureau of een ander door de directeur aangewezen erkend 
accountantsbureau, aan de Minister voorgelegd.  

3. Het boekjaar van het Bureau loopt van de eerste januari tot en met de eenendertigste december 
daaropvolgend. 

4. Jaarlijks wordt vóór 1 april door de directeur aan de Minister schriftelijk verslag uitgebracht 
van de werkzaamheden, het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de werkzaamheden en werkwijze van het Bureau in het bijzonder, 
gedurende het afgelopen jaar. 

5. De door de directeur opgestelde documenten genoemd in dit artikel, zijn openbaar tenzij de 
Gouverneur, op voordracht van de Minister, geheel of gedeeltelijk anders bepaalt.  
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 Artikel 9 
 
1. De middelen van het Bureau bestaan uit de inventaris van het Bureau op het tijdstip van in-

werkingtreding van deze landsverordening, met inbegrip van het gebouw waarin het Bureau is 
gehuisvest. De overdracht van de inventaris geschiedt om niet. 

2. De middelen van het Bureau worden verder verkregen uit: 
a. vergoedingen voor het verlenen van bij of krachtens landsverordening door het Bureau te 

verlenen diensten; en 
b. vergoedingen voor het verlenen van andere door het Bureau te verlenen diensten verband 

houdende met zijn taken. 
 
 

Artikel 10 
 
1. Het Bureau gebruikt zijn middelen uitsluitend om de kosten betreffende zijn infrastructuur en 

operaties te bekostigen. 
2. Het Bureau is bevoegd, met goedkeuring van de minister, een reservefonds te vormen, 

bestemd ter dekking van eventuele verliezen van het Bureau. 
3. Het Bureau is bevoegd, met goedkeuring van de minister, bestemmingsreserves te vormen. 
 
 

Artikel 11 
 
De door het Bureau over een boekjaar gemaakte winst wordt, na aftrek van de bedragen die 
bestemd zijn voor het reservefonds of een bestemmingsreserve als bedoeld in artikel 10, in 's 
Landskas gestort. 
 
 

Artikel 12 
 
De openbare rechtspersoon het land Curaçao staat garant voor de solventie van het Bureau. 
 
 

HOOFDSTUK IV 
Overgangs- en slotbepalingen 

 
Artikel 13 

 
In artikel 1 van de Merkenlandsverordening 1995 (P.B. 1996, no.188) vervallen het tweede, 
derde en vierde lid en wordt de aanduiding “1.” van het eerste lid geschrapt. 
 
 

Artikel 14 
 
1. Het personeel, dat ten tijde van de inwerkingtreding van deze landsverordening werkzaam is 

bij het Bureau, wordt geacht op grond van deze beschikking in dienst te zijn getreden van het 
verzelfstandigde Bureau. 

2. De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening in functie zijnde directeur 
en plaatsvervangend directeur van het Bureau worden geacht te zijn benoemd tot directeur 
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respectievelijk plaatsvervangend directeur als bedoeld in de artikelen 4 en 5.  
 
 

Artikel 15 
 
Artikel 4 van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312) wordt 
gewijzigd als volgt: 
a. de onderdelen l en m worden geletterd tot respectievelijk m en n; 
b. na onderdeel k wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 
 l. de directie en het personeel van het Bureau Intellectuele Eigendom van Curaçao. 
 
 

Artikel 16 
 
1. Voor de werknemers en gewezen werknemers van het Bureau en hun nagelaten betrekkingen 

worden ten laste van het land Curaçao of een daartoe aangewezen rechtspersoonlijkheid 
bezittende uitvoeringsorganisatie gegarandeerd: 

 a. de pensioenrechten, die onmiddellijk voorafgaande aan 10 oktober 2010 door de 
betrokkenen worden ontleend aan de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 
1997, no. 312) of de Werkliedenverordening 1944 (P.B. 1978, no. 376); 

 b. de pensioenaanspraken, die onmiddellijk voorafgaande aan 10 oktober 2010 door de 
betrokkenen worden ontleend aan de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren of de 
Werkliedenverordening 1944; 

 c. de aanspraken en rechten op nabestaanden- en wezenpensioen, die onmiddellijk 
voorafgaande aan 10 oktober 2010 door de betrokken nagelaten betrekkingen worden 
ontleend aan de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren of de Werklieden-
verordening 1944. 

2. De in het eerste lid opgenomen garantie geldt gelijkelijk voor wat betreft rechten 
voortvloeiende uit: 

 a. de Duurtetoeslagregeling gepensioneerden 1943 (P.B. 1943, no. 77); 
 b. de Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren (P.B. 1959, no. 126); en 
 c. de Landsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 (P.B. 1995, no. 230). 
3. Op vóór 10 oktober 2010 ingediende aanvragen om toekenning van een pensioen of uitkering 

als bedoeld in het eerste en tweede lid, waarop op genoemde datum nog geen beslissing is 
genomen, wordt een beslissing genomen door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao 
overeenkomstig de bepalingen van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren 
respectievelijk de Werkliedenverordening 1944, de Duurtetoeslagregeling Gepensioneerden 
1943, de Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren dan wel de Landsverordening verhoging 
leeftijdgrens 1996. 

4. Op 10 oktober 2010, ingevolge de artikelen 90, eerste lid, en 91, eerste lid, van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren, aanhangige bezwaarschriften en beroepspro-
cedures, door werknemers en gewezen werknemers van het Bureau als bedoeld in de aanhef 
van het eerste lid, worden door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao afgehandeld met 
toepassing van deze artikelen. 

5. Ten aanzien van op 10 oktober 2010 aanhangige gerechtelijk procedures in verband met een 
pensioen of uitkering als bedoeld in het eerste en tweede lid, waarbij het Algemeen 
Pensioenfonds Nederlandse Antillen partij was, treedt na genoemde datum het Algemeen 
Pensioenfonds Curaçao daarvoor in de plaats. 
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 Artikel 17 
 
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het 
Publicatieblad waarin de afkondiging is geschied en werkt terug tot en met 10 oktober 2010. 
 
 

Artikel 18 
 
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening BIE. 
 
 
       Gegeven te Willemstad, 10 april 2013 
          A.P. VAN DER PLUIJM-VREDE 
 
 
 
De Minister van Justitie, 
    N.G. NAVARRO 
 
 
 
       Uitgegeven de 12de april 2013 
       De Minister van Algemene Zaken, 
                      D.R. HODGE 
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