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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSVERORDENING van de 27ste november 2014 tot wijziging van de 
Landsverordening op het Notarisambt in verband met tussen 1980 en 1997 in het ongerede 
geraakte akten. 

  
____________ 

 
In  naam  van  de  Koning! 

______ 
 

De  Gouverneur  van  Curaçao, 
 
In overweging genomen hebbende:  
 
dat het wenselijk is in de Landsverordening op het Notarisambt1 een voorziening te treffen ten 
aanzien van de akten, verleden tussen 1 januari 1980 en 1 januari 1997, die door notarissen ter 
voldoening aan een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel uit handen zijn gegeven en in het 
ongerede zijn geraakt; 
 
dat het ontwerp aan de Staten van de Nederlandse Antillen is aangeboden op 12 augustus 2010 
en onder verwijzing naar additioneel artikel IV bij de Staatsregeling van Curaçao, de 
behandeling is voortgezet; 
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande 
landsverordening: 
 
Artikel I 

 
Aan artikel 46 van de Landsverordening op het Notarisambt worden drie leden toegevoegd, 
luidende: 
 

                     
1 P.B. 1994, no. 6 
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 5. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid worden met onder de notaris in minuut 

berustende notariële akten en akten die aan een in minuut onder de notaris berustende akte 
zijn vastgehecht, gelijkgesteld onder de notaris berustende of door hem van enig openbaar 
register verkregen gelijkluidende fotokopieën, afschriften of fotokopieën van afschriften van 
akten die ter voldoening aan een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel door de notaris uit 
handen zijn gegeven en waarvan door de Minister van Financiën bij ministeriële 
beschikking, vermeldende voor zover mogelijk de repertoriumnummers, datum en aard van 
de desbetreffende akten, is vastgesteld dat zij in het ongerede zijn geraakt. Op bedoelde 
fotokopieën of afschriften wordt door de notaris, onder vermelding van de ministeriële 
beschikking, een verklaring gesteld dat zij overeenkomen met de inhoud van de minuut of 
vastgehechte akte. De verklaring wordt ondertekend door de notaris en draagt diens 
ambtsstempel. 

6. De ministeriële beschikking, bedoeld in het vijfde lid heeft uitsluitend betrekking op akten 
die zijn verleden tussen 1 januari 1980 en 1 januari 1997. Ter verkrijging van zodanige 
ministeriële beschikking richt de notaris een verzoekschrift tot de Minister van Financiën, 
met vermelding van de in die beschikking op te nemen gegevens als bedoeld in het vijfde lid. 
Tevens wordt vermeld tengevolge van de voldoening aan welk wettelijk voorschrift of 
rechterlijk bevel de akten uit handen zijn gegeven, alvorens deze in het ongerede zijn 
geraakt. De Minister van Financiën is bevoegd, vóór of na het geven van de beschikking, een 
onderzoek in te stellen. 

7. Akten als bedoeld in het vijfde lid worden gelijkgesteld met minuten en hebben kracht van 
authenticiteit. 

 
ARTIKEL II 
 
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het 
Publicatieblad, waarin de afkondiging is geschied.  
 

Gegeven te Willemstad, 27 november 2014 
 L.A. GEORGE-WOUT 

 
 
De Minister van Justitie,  
     N.G. NAVARRO 
 
 

 Uitgegeven de 28ste november 2014 
 De Minister van Algemene Zaken, 

                   I.O.O. ASJES 
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